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Styreleder i NNF og vitenskapelig redaktør:
I dette nummeret av Nevropsykologi drøfter Astri Lundervold resultatene av Barn i Bergen studien
og en studie av voksne med ADHD. Den nordiske undersøkelsen av arbeidsvilkår for nevropsykologer viste at ADHD er den diagnostiske gruppen flest arbeider med (87 prosent), så forståelse av
ADHD-kompleksiteten er svært viktig. Den andre artikkelen er Harald Kanestrøms sammenligning
av CVLT og BVMT. CVLT er den vanligste hukommelsestesten i Norge, og det er viktig at den har
de psykometriske egenskapene vi etterspør. En felles problemstilling i begge artikler omhandler
kjønnsforskjeller. I Barn i Bergen fant man at jenter utviste mer alvorlige symptomer enn gutter.
Harald Kanestrøm fant i sitt kliniske utvalg at det ikke var kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner på råskårenivå på CVLT, med den konsekvens at de kjønnsbaserte normene ga svakere skåre til
kvinnene. Begge påpeker behovet for mer kunnskap om disse mulige nye kjønnsforskjellene som
bryter med tidligere etablerte sannheter. Selv om vi tenker at vi måler ganske robuste nevrobiologiske disposisjoner, er det grunn til å tro at også vårt fag påvirkes av samfunnsendringer i sykdomsbilde og kjønnsroller.
Når vi møtes på høstens årskonferanse i Stavanger, håper vi du vil oppleve å få ny cutting-edge
kunnskap om viktige problemstillinger som er klinisk relevante: Fatigue, amnesi, utvikling av
arbeidsminne og eksekutivfunksjoner. I tillegg får vi presentert ny behandlingsforskning og
matnyttig informasjon om endringer i førerkortforskriften. Den nordiske undersøkelsen viste at
Pegboard er blant de mest brukte testene. I Stavanger får vi vite om det er en Flynn effekt med
bedring over tid, eventuelt nye kjønnsforskjeller knyttet til denne testen, når en ny stor
normeringsundersøkelse legges frem. Vel møtt i Stavanger!		
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Nevropsykologer går inn i en spennende tid. Tidligere leder av NNF, Erik Hessen, bekrefter
nevropsykologers særstilling i Norge, kontra resten av Europa (i intervjuet s. 30). Han jobber for at
spesialisering innen klinisk nevropsykologi i Europa og ellers i verden, skal bli mer lik den norske
modellen. Bakgrunnen for den gode posisjonen innen helsevesenet for norske nevropsykologer
er den lange utdanningen og et spesialiseringsløp etter medisinsk modell. Trusler mot uthuling av
denne posisjonen ligger både i endringer i regler for psykologiutdanning i Norge, robotisering av
testingen, og ikke minst om nevropsykologer greier å ta unna etterspørsel fra de som henviser til
nevropsykologiske undersøkelser. Historiene om spesialister med hjemmel som har opp til 1 års
ventetid, er ikke sjeldne, og sier noe om kapasitetsproblemene. Det er ikke bra for pasienter å vente
så lenge, og konsekvensen kan være at andre faggrupper stepper inn for å lette trykket. Det blir
viktig at vi er bevisst på og tenker langsiktig på disse utviklingstrendene.
I tillegg til de vitenskapelige artiklene, ønsker vi i denne utgaven å sette fokus på nevropsykologers
kliniske praksis: Hvem er naturlige samarbeidspartnere (s. 17), hva kan vi bruke i tillegg til
kognitive tester (s. 24), bevissthet rundt bruk av et sentralt fagbegrep innen nevropsykologi (s. 20),
og terapeutisk behandling basert på nevropsykologisk forståelse (s. 27).
Neste utgave kommer etter årskonferansen i byen valgt som Europas kulturhovedstad i 2008,
Stavanger, og da skal vi få med noen av høydepunktene fra spennende forelesninger.
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Controversies of ADHD
Some reflections based
on results from research
projects in Bergen
ABSTRACT
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common and persistent
neurodevelopmental disorder, unfolded and influenced by several factors in the
environment. The heterogeneity within the diagnostic category is large, both
regarding symptom patterns and related daily life challenges. In spite of extensive
research efforts to document facts about the disorder, current opinions are still
characterized by strong controversies. These controversies are related to
characteristics of the diagnostic category of ADHD, the conformity pressure and
the high level of academic and occupational competition in our society, and
treatment options for children and adults with ADHD. Results from two research
projects in Bergen, the Bergen Child Study and an adult ADHD study, will be
used to illustrate some of these topics.

Nevropsykologi nr. 1 - 2017, s. 4-8. Fagfellevurdert.

Introduction
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a
common [1] and persistent [2] neurodevelopmental
disorder. In spite of extensive research efforts to
document facts about the disorder, current opinions
are still characterized by controversies. This is not
only reflected in newspapers and social media, but
also in research papers. There are many obvious
reasons for these controversies. It may be difficult
to delineate the disorder from normal function.
Most people will recognize at least some of the
ADHD symptoms in themselves, relatives or friends,
and descriptions of ADHD symptoms as a strength
by individuals with the diagnosis may add to the
confusion. Furthermore, the high male:female ratio
of an ADHD diagnosis in childhood has been used
as an argument for stigmatization of boy’s behavior,
and an increased number of individuals receiving
an ADHD diagnosis as a response to the academic
and occupational competition characterizing our
society. The strongest arguments are probably put
forward regarding pharmacological treatment.
When facts are substituted by myths in such arguments, stigmas may add to the burden of daily-life
challenges associated with ADHD symptoms. The
present paper presents some results and reflections
on ADHD based on my experience as a collaborator
on two ongoing projects in Bergen: the Bergen Child
Study (http://uni.no/en/uni-health/rkbu-vest/thebergen-child-study) and an adult ADHD study that
is part of the K. G. Jebsen Center for Research on
Neuropsychiatric Disorders (http://www.uib.no/
en/kgj-npd). These projects are well described in
several papers and the links given above, and only a
short presentation will be given in this introductory
part.

The Bergen Child Study (BCS) was launched in 2002,
when parents and teachers of all children attending
the 2nd to 4th grade in any school in Bergen were
invited to complete a questionnaire (> 9000). Information in this first wave was obtained from 97%
of the teachers and more than 70% of the parents.
The first wave included a diagnostic interview of a
selected group of parents [3]. Children who obtained
a diagnosis and a control group were invited to an
extensive clinical examination, including a psychiatric interview and a set of motor and cognitive tests
[4]. Three follow-up waves were conducted. In the
last wave, more than 10 000 adolescents attending a
high school in the county of Hordaland participated
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by completing an internet-based questionnaire.
Information about ADHD was obtained by reports
from parents and teachers and by self-reports on
scales including the symptoms used to define the
disorder. Subgroups were also defined according
to a more formal diagnostic procedure. The adult
ADHD study includes more than 800 adults with a
confirmed ADHD diagnosis and an age of 18 years or
above. More than 900 controls were recruited from
the Medical Birth Registry of Norway, matched to
the ADHD group regarding age and gender [5]. All
participants gave a blood or spit sample for genetic
analysis, they filled in a questionnaire to assess
ADHD symptoms and co-existent problems, and the
psychologist or psychiatrist referring the participants to the project gave information from medical
records. Participants living in and around Bergen
were invited to take part in an extended clinical
assessment, including a psychiatric interview and a
set of cognitive tests [6, 7].

The heterogeneity of individuals
with ADHD symptoms
“If you have met one person with ADHD, you have
met one person with ADHD”. This saying exemplifies
the heterogeneity within the diagnostic category of
ADHD. This heterogeneity is explained by a range
of biological and environmental factors, which may
influence an individual differently across his or
her lifetime. Arguments that may be harmful for
individuals with the diagnosis should therefore be
exchanged by optimistic initiatives to improve
environmental factors and skills leading to better
coping with everyday challenges. Studies from BCS
have related the heterogeneity to differences in
the presence of anxiety [8], oppositional defiant
disorder [9], autism [10], and problems related to
sleep [11], language [12] and cognitive function
[13]. Similar findings have been reported in studies
on adults with ADHD, for example related to cognitive [6, 7, 14] and emotional function [5, 15], as
well as the presence of somatic diseases [16]. More
recent, still unpublished studies have also shown
the importance of co-existing problems related to
sleep and drug abuse. The heterogeneity probably
also explains the weak results of genetic studies of
adults with ADHD, although there are some promising results in recent studies from our group [16-19].

Taken together, the results illustrate the importance
of preventing secondary and co-existing problems
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in an individual with ADHD, and to treat or remediate problems that are already established. The
problems tend to intensify each other, as shown for
emotional and cognitive function in our studies [20,
8]. The real-world consequences of such dysfunctions were emphasized by results in a study by
Halleland and collaborators [14], investigating the
influence of executive dysfunction on academic and
occupational success. Adults with ADHD who show
executive dysfunction, defined by performance
on a set of standardized tests, were clearly more
unsuccessful than the ADHD subgroup without this
dysfunction. The importance of such findings in our
society should be obvious. Socioeconomic factors
are important for academic coping [21] as well as
for mental health in more general [22].

Normal versus ADHD related function?
The study by Halleland et al. [15] also showed that
only a small proportion ( 30%) of the adults with
ADHD participating in our study showed executive
dysfunction. This brings me to the question about
delineation between normal and ADHD related
function. This is not obvious even for the core
symptoms of ADHD. In the BCS we showed that the
decision about an ADHD diagnosis was dependent on
assessment procedure [23], and from other longitudinal studies we know that symptom patterns tend
to fluctuate over time in a large number of individuals defined within the diagnostic category [24].
Although used by some to deny the existence of the
diagnosis, others use these findings to support a
paradigmatic shift from a categorical to a dimens-ional understanding of ADHD [see 24]. Symptom
dimensions of ADHD have been included in several
studies from the BCS. These studies have for example
shown that ADHD symptoms reported by adolescents are far more severe than expected from the
ADHD prevalence of 1.7% calculated from results in
the first wave of the study [3]. Up to 50% of the
adolescent girls reported severe problems on at
least one of the items assessing the inattention
symptoms used to define ADHD [15]. The combination of decreased environmental support and
an increased complexity of tasks in adolescence
obviously contributes to this high number, but one
should not exclude the possibility that girls have
been left undetected in childhood. Information
about casual relationships awaits further studies,
but we have recently conducted longitudinal studies showing that inattention, as reported by parents

or teachers in primary school children, is a strong
predictor of future social and academic function.
These findings show the long-term importance of
detecting and helping children who need help to
cope with inattention in primary school.

ADHD symptoms in males and females
In our studies of adolescents (BCS), the number of
girls reporting severe symptoms was significantly
higher than for boys. This was not restricted only to
depression [25], but included both the inattention
and hyperactivity-impulsivity symptoms of ADHD
[15]. In other words, girls seem to be at least as impaired as boys even on symptoms reflecting what
is commonly referred to as boys’ behavior [26].
Arguments for using the ADHD diagnosis to stigmatize boys’ behavior must therefore be restricted
to childhood, when a high boy:girl ratio has repeatedly been reported [see e.g., 21]. Environmental as
well as biological factors are obviously relevant to
explain this gender shift, calling for further future
longitudinal studies investigating the importance of
environmental factors [see e.g., 27] and fluctuations
in symptoms across the life-time [28]. The trend
of more severe ADHD symptoms in females than
males has been confirmed in our adult study [29].
Although both genders may struggle if they have
severe ADHD symptoms, there seems to be some
gender specific issues. Previous studies have for
example shown that females do not fit as well into
the stereotypes of ADHD as males [30, 31]. By this,
arguments about using ADHD to stigmatize boys’
behavior should not be too strong. Gender differences should rather be understood and acted upon
based on knowledge about the interaction between
biological and environmental factors at a given age
|32]. By this, it would be as wrong to devaluate the
challenges met by an adult male as to leave girls
undetected in childhood. Both these mistakes have
been discussed in our studies. Some diagnostic
instruments leave girls with ADHD unidentified
[23], and adolescent males at the highest end of
symptom severity are shown to struggle as hard as
females [15, 25].
Treatment of ADHD
Finally, some comments on the strong arguments
against pharmacological treatment of ADHD.
Hinshaw and collaborators from the MTA group
point to a dilemma that contributes to confusion.
While the short-term effect of treatment has been

		

documented in several studies, the long-term effect
is still not settled [33]. Furthermore, there is a call
from the patients themselves to receive a non-stimulant alternative [34]. This has inspired K. G. Jebsen
Center researchers to engage in treatment projects.
Two ongoing projects focus on skill-training programs - a dialectic behavior therapy program and a
Goal Management Training program. By comparing
the effect of the two programs and being involved
in an Information and Communication Technology
based innovation project in Bergen (http://intromat.no), the aim is to develop treatment options
that may help adults cope better with the cognitive
and emotional dysregulation that characterizes the
life of many adults with ADHD.
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Conclusions
As a collaborator on the BCS and the adult ADHD
projects in Bergen, I have learned the importance
of helping children with ADHD related symptoms
at an early age, as well as adults who may have
struggled all their lives with challenges related to
ADHD symptoms. It is well established that these
symptoms may be drivers of poor outcome in
adulthood if ignored [35], but we also know that a
large number of individuals have learned how to
handle and even benefit from the symptom cluster
associated with ADHD. I find this heterogeneity
intriguing, in that it calls for a concerted effort
from health professionals, researchers, families,
schools, workplaces and peers to identify factors
that should be changed and aid to facilitate optimal
function in those afflicted.
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California Verbal Learning Test
(CVLT-II) og Brief Visuospatial
Memory Test - Revised (BVMT-R):
Undersøkelse av prestasjoner
og samsvar i et klinisk utvalg
NORSK OPPSUMMERING
Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke prestasjoner på to anerkjente tester av innlæring- og hukommelse, California Verbal Learning Test (CVLT-II) og Brief Visuospatial Memory TestRevised (BVMT-R), i et norsk klinisk utvalg. Det var ønskelig å undersøke samsvaret mellom testene
på sammenlignbare mål og vurdere om normene er i overensstemmelse. Det var også av interesse å
undersøke hvorvidt kliniske testresultater i Norge viser samme assosiasjon med bakgrunnsvariabler
som i de amerikanske normerings- og validitetsstudiene.
Metode: Prestasjoner fra et blandet klinisk utvalg på 110 pasienter henvist nevropsykologisk undersøkelse ble analysert. Testresultatene på klinisk relevante mål i de to testene ble korrelert og normskårer ble sammenlignet. Det ble også utført korrelasjonsanalyser mellom testresultater og
bakgrunnsvariabler.
Resultater: Det var høye korrelasjoner mellom sammenlignbare mål i CVLT-II og BVMT-R. Normprestasjoner viste adekvat samsvar mellom testene på gruppenivå. Man fant imidlertid ikke kjønnsforskjeller på råskårene i CVLT-II, og kvinnene fikk lavere resultat enn menn på utsatt gjenkallingsbetingelse ved bruk av de kjønnskorrigerte amerikanske normene. Det ble funnet et forventet
korrelasjonsmønster mellom testprestasjoner og bakgrunnsvariabler.
Konklusjon: Studien ga holdepunkter for at testene er sammenfallende mål på innlærings- og
hukommelseskapasiteter og at de kan benyttes i klinisk praksis i Norge.

Nevropsykologi nr. 1 - 2017, s. 10-16. Fagfellevurdert.
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ABSTRACT
Background: The California Verbal Learning Test (CVLT-II) and the Brief Visuospatial
Memory Test- Revised (BVMT-R) are two widely used tests of learning and memory in clinical
and research settings. The former has an official Norwegian translation and an established
psychometric and clinical validity. The latter does not have any known clinical tryouts in
Norway. Both tests apply a somewhat similar approach to the assessment of memory
processes, though through different modalities.
Objective: The aim of this study was to examine convergent validity by performing comparative analysis between these two tests on a mixed clinical sample. The study included 110
Norwegian patients referred to extensive neuropsychological evaluation in an outpatient
clinic. Correlation analyses between results on similar measures were performed and normative scores were compared. As both tests are of American origin, the study also aimed at
further inspecting the validity through examining how test scores are related to demographic
variables in the sample.
Results: The correlations between comparable measures of learning and memory were high,
which suggests good convergent validity. Inspection of the normative data shows acceptable
agreement between the tests. However, the study found no gender effect on the CVLT-II raw
scores as expected, which in turn impacted on normative results between men and women on
delayed recall. Test performance shows an overall expected relationship among demographic
variables in both tests.
Conclusion: The study lends support to the usefulness of the two tests as complementary
measures on learning and memory in a Norwegian clinical setting.
INNLEDNING
Læring og hukommelse er en av hjernens mest
sentrale kognitive funksjoner, fordi tilegnelse av
kunnskap og erfaring muliggjør effektiv tilpasning
til omgivelsene. Kognitiv nevrovitenskap har vist
at hukommelsesfunksjoner er komplekse både i
teoretisk og i nevrobiologisk utforming. Minnefunksjonenes sammensatte natur krever et effektivt samspill mellom mange hjerneområder og er
således sårbar for en rekke nevrologiske og psykiatriske tilstander (Brodal, 2013; Hestad & Egeland,
2010). Følgelig er læring og hukommelse som oftest
sentrale kognitive kapasiteter å kartlegge i nevropsykologiske undersøkelser.
Det finnes ulike strategier og metoder for å vurdere
hukommelse, men funksjonstesting vil alltid være
kjernen i en nevropsykologisk utredning. Hukommelsestester varierer betydelig i fremgangsmåte
og utforming, men et felles krav er at de bør dekke
ulike stadier og prosesser relatert til hukommelse

(Lezak, 2004). I tillegg er forutsetningen for klinisk
bruk av slike tester at de har dokumentert kvalitet
med hensyn til normering, reliabilitet og validitet.
Av hukommelsestestene som benyttes i Norge er
det spesielt California Verbal Learning Test II/CVLTII (Delis, Kramer, Kaplan & Ober, 2000, 2004) som
fyller mange av kravene til dokumentert kvalitet.
Testen er oversatt og tilpasset for bruk i Norge og
den er stikkprøve- validert på et klinisk utvalg i
Norge (Bosnes, 2007). Den har også vist god evne
til å skille mellom normal aldring og demens på
norsk utvalg (Bystad, Gundersen, Nordvang &
Rasmussen, 2017). Fordelen med CVLT-II og andre
såkalte listelæringstester er at de er sensitive og
tidsbesparende, samtidig som de kan gi nyanserte
mål på ulike hukommelsesprosesser (Lezak, 2004).
Listelæringstestenes kliniske nytteverdi reflekteres
av at 92 % av norske nevropsykologer oppgir å
bruke slike tester i sine undersøkelser (Egeland et
al., 2016)
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CVLT-II begrenser seg imidlertid til å undersøke
verbale hukommelseskapasiteter, mens omfattende
hukommelsestesting også bør kartlegge visuelle
aspekter av minnefunksjoner (Lezak, 2004). En
visuell test som er beslektet med listelæringstester er Brief Visuospatial Memory Test – Revised/
BVMT-R (Benedict, 1997). Litteratursøk avdekker
at testen har utstrakt klinisk og forskningsmessig
bruk internasjonalt. Den fremstår som et tidsbesparende, reliabelt og valid alternativ til kartlegging
av visuell læring og hukommelse (Strauss, Sherman
& Spreen, 2006). Bruksfrekvensen til BVMT-R er
lav i Norge og Skandinavia (Egeland et al., 2016).
Årsaken til dette kan være at ingen av de skandinaviske testforlagene har testen i sin portefølje og
at den kun er tilgjengelig gjennom amerikanske
distributører. Den er imidlertid benyttet i en nyere
norsk studie (Langlo & Erdal-Aase, 2015) og er en
deltest i det oversatte MATRICS-batteriet (Mohn,
Sundet, & Rishovd Rund, 2013). Det er også etter
forfatterens oppfatning og erfaring at BVMT-R blir
brukt ved ulike sykehus rundt omkring i landet.

FORMÅL OG PROBLEMSTILLING
CVLT-II og BVMT-R måler innlæring og hukommelse
via ulike modaliteter, men ligner hverandre i oppbygning. Visuelle og verbale hukommelsestester
lader som regel på ulike dimensjoner i faktoranalyser av nevropsykologiske tester, men korrelerer
naturlig nok høyt, fordi begge på et overordnet nivå
er mål på hukommelse (Benedict, et. al, 1996). Det
er derfor av interesse å sammenligne prestasjoner
på disse to testene på et blandet norsk klinisk
utvalg for å se om resultatene er sammenfallende.
I et pasientutvalg vil man forvente en viss andel av
modalspesifikke vansker, eksempelvis spesifikke
språkvansker eller visuospatiale problemer, men
det er liten grunn til å tro at dette vil føre til systematiske skjevheter på gruppenivå. I tillegg til å
vurdere samvariasjon mellom testene er det også
hensiktsmessig å undersøke hvorvidt de amerikanske normene viser overenstemmelse i norske
utvalg. CVLT-II og BVMT-R er normert på forskjellige amerikanske utvalg, og følgelig vet man lite om
normtabellene for de respektive testene er sammenlignbare. I tillegg er normene i CVLT-II korrigert for kjønn, mens dette ikke er tilfellet i BVMT-R.
Det er derfor ønskelig å sammenligne gjennomsnittlige normskårer på de to testene i samme utvalg,
samt undersøke eventuelle effekter av kjønn. For
ytterligere å vurdere testenes validitet på norske

forhold er det også av betydning å studere hvordan
kliniske norske testprestasjoner er relatert til bakgrunnsvariabler. Disse bør være i overensstemmelse
med normerings- og validitetsstudiene oppført i de
respektive testenes manualer. Følgende problemstillinger ønsker studien å besvare:
1. Korrelerer prestasjonene i de to testene tilfredsstillende på sammenlignbare mål i et norsk klinisk
utvalg?

2. Hva er det normative samsvaret mellom CVLT-II og
BVMT-R i Norge?
3. Viser testskårene til norske utvalg forventet
samsvar med bakgrunnsvariablene utdanning, alder
og intelligens?
METODE
UTVALG
For å besvare problemstillingene ble det innhentet
anonymiserte data fra 110 testprotokoller på
voksne pasienter henvist og utredet poliklinisk av
nevropsykolog ved Klinikk for psykisk helsevern
og rus, Levanger Sykehus. Dette er et heterogent
klinisk utvalg og derfor valgte man å gruppere
protokollene inn i 3 større diagnostiske kategorier
etter primærdiagnoser: psykiatri (n=55), nevrologi
(n=43) og lærevanske (n=12). En del av pasientene
hadde også flere komorbide tilstander. De inkluderte pasientene kan derfor sies å representere et
blandet klinisk utvalg og et typisk tverrsnitt av
pasienter som henvises for omfattende nevropsykologisk kartlegging. Tabell 1 viser utvalgets
kjønnsfordeling og gjennomsnittsverdier på bakgrunnsvariablene alder, utdanning (antall år formell
utdanning) og IQ-skåre basert på WASI (Wechsler,
1999; Norsk versjon, 2007). De kjønnsrelaterte
gjennomsnittverdiene viser noe variasjon på bakgrunnsvariablene, men T-testing viste ingen signifikante forskjeller i alder, utdanning eller intelligens
mellom menn og kvinner (se tabell 1).

PROSEDYRE
CVLT-II og BVMT-R inngår som del av en mer omfattende nevropsykologisk undersøkelse ved Levanger
Sykehus og samtlige administreringer er gjennomført av nevropsykolog. I alle tilfeller ble CVLT-II
(standardversjon) administrert først.

CVLT-ll og BVMT-R
Tabell 1: Utvalgets gjennomsnittlige alder, utdanning og IQ (standardavvik i parentes).
Kjønn
Kvinner
Menn
Total

Antall

Alder

Utdanning

IQ

44
66
110

42,6 (15,7)
46,6 (14,9)
45,0 (15,3)

12,7 (2,8)
12,2 (2,6)
12,4 (2,7)

96 (15)
99 (16)
98 (16)

ETIKK
Tabell 2: Gjennomsnittlige råskårer og T-skårer på utvalgte mål
Prosjektet
ble forankret
og godi BVMT-R og CVLT-II
(standardavviki iklinikkledelsen
parentes).
kjent av forskningsansvarlig
i
Helse
Nord-TrøndeRåskårer
Råskårer
T-skårer gjennomsnitt
gjennomsnitt
gjennomsnitt
Menn (n=66)
lag. Det har i henhold
til Helseforskningsloven
ikke
Menn (n=66)
Kvinner (n=44)
framleggingsplikt for Regional Etisk Komite (REK).
BVMT-R Total gjenkalling
22,0 (7,8)
(8,6)
44,2 (14,4)
Prosjektet
ble konsultert
med 21,2
NSD
og det ble
BVMT-R Utsatt
8,7 (3,4)
8,6 (3,6)
47,8 (14,8)
gjenkalling
avklart at prosjektet ikke omfattes av meldeplikt til
CVLT-II innlæring 1-5
40,5 (11,8)
43,7 (12,5)
44,5 (12,7)
total
personvernombudet
for forskning.
CVLT-II Utsatt minne Fri
gjenhenting – langt
intervall

8,8 (3,9)

9,4 (3,7)

46,6 (12,3)

BESKRIVELSE AV CVLT-II OG BVMT-R
California Verbal Learning Test - II måler verbal
innlæring
og hukommelse
gjennom
opplesning
Tabell 3: Korrelasjon
mellom testskårer
og bakgrunnsvariabler
(N=110)
av ordlister. Hovedlisten
(Liste
A) består IQ
av 16
Alder
Utdanning
ord
som kan kategoriseres i fire ulike semantiske
BVMT-R Total gjenkalling
-.39**
.13
.28**
klasser.
Ordene leses høyt av testleder og testperBVMT-R Utsatt gjenkalling
-.42**
.11
.24*
sonen
skal gjenta så mange ord som mulig, uten
CVLT-II Innlæring 1-5 total
-.34**
.28**
.31**
hensyn
til rekkefølgen. Samme prosedyre gjentas
CVLT-II Utsatt minne Fri
-.34**
.18
.27**
– langt
intervall
5gjenhenting
ganger.
Umiddelbart
deretter leser testleder en
** sign.
0,01, (2-halet);
sign.ord
0,05 (2-halet)
ny
ordliste
på *16
(Liste B) og testpersonen skal
gjenta så mange ord som mulig fra denne nye lista.
Etter dette blir testpersonen bedt om å gjenkalle så
mange ord som mulig fra liste A, fulgt av en runde
med gjenkalling etter kategoristikkord. Etter et 20
minutters intervall gjentas denne gjenkalllingsprosedyren med liste A. Til slutt presenteres en
lang liste med ord, hvor testpersonen skal svare ja/
nei på om ordet som ble lest opp var med på liste
A eller ikke. Kun standard format ble brukt i denne
studien.

Brief Visuospatial Memory Test – Revised (BVMTR) måler visuell hukommelse hos voksne og eldre.
Stimulimaterialet er 6 geometriske figurer som
presenteres i en 2x3 matrise. I hver innlæringsbetingelse får testpersonen se alle seks figurer i 10
sekunder for deretter å tegne figurene så nøyaktig
som mulig etter form og korrekt plassering. Samme
innlæringsprosedyre gjentas tre ganger, fulgt av en
25-minutters pause. Personen bes så om å tegne
figurene etter hukommelsen. Til slutt kommer det
en gjenkjenningsbetingelse hvor det presenteres
12 figurer, en av gangen, hvor testpersonene skal
svare ja/nei på om figurene var tilstede eller ikke
i det opprinnelige stimulusmaterialet (gjenkjenning). Det er også en valgfri kopieringsoppgave
etter hukommelsesbetingelsene, hvor testpersonen
skal kopiere de opprinnelige figurene for å utelukke

eventuelle visuokonstruktive vansker. Testen har 6 parallelle former,
men kun form 1 ble brukt i denne
undersøkelsen.

UTVALGTE TESTMÅL I CVLT-II OG BVMT-R
Basert
på de ulike
testenes struktur og kliniske releT-skårer gjennomsnitt
T-skårer gjennomsnitt
Kvinner
(n=44)
Hele
gruppen
(n=110)
vans ble det valgt å sammenligne
to hovedindekser
på læring og hukommelse i begge tester. Dette er
42.8 (14,0)
også
i samsvar 43,6
med(14,2)
tidligere valgte mål i lignende
46,6 (15,3)
47,3 (15,0)
studier (Bosnes, 2007, Kane & Yochim, 2014 og
41,5 (12,3)
43,3 (12,5)
Langlo & Erdal-Aase, 2015). BVMT-R har ikke en
40,6 (12,8)
44,1 (12,8)
offisiell norsk oversettelse og indeksnavnene er
derfor direkte oversatt av artikkelforfatteren. For
ordens skyld står de amerikanske originalbetegnelsene i begge testene i parentes:
Utvalgte indekser på BVMT-R:
-Total Gjenkalling («Total Recall») er antallet poeng
over de 3 innlæringsforsøkene, og
-Utsatt Gjenkalling («Delayed Recall») er antallet
poeng på utsatt tegning av formene.

Utvalgte indekser på CVLT-II:
-Innlæring 1-5 total («Totals 1-5») er totalt korrekte
ord over de 5 innlæringsforsøkene, og
-Utsatt minne Fri gjenhenting- langt intervall
(«Long delay free recall») er antall korrekte ord
etter langt intervall.

ANALYSER
Alle analyser ble gjennomført med SPSS versjon 21.
Det ble foretatt 2-halet t-test for uavhengige utvalg for
å vurdere kjønnsforskjeller mellom testprestasjoner
og 2-halet Pearson r ble benyttet for korrelasjonsanalyser. Størrelse på korrelasjonene ble vurdert ut
ifra Cohens (1988) gradering av korrelasjonsstørrelse. Korrelasjonsanalysene ble basert på råskårer,
bortsett fra IQ-skårene som er skalerte skårer utledet fra normtabell i WASI. Z- skårer på målet
Utsatt minne Fri gjenhenting - langt intervall i
CVLT-II ble omgjort til T-skårer med gjennomsnitt
på 50 og standardavvik på 10.
RESULTATER
KORRELASJON MELLOM CVLT-II OG BVMT-R
Resultatene viser høy korrelasjon (Cohen, 1988)
mellom innlæringsbetingelsene BVMT-R Total
Gjenkalling og CVLT-II innlæring 1-5 total (r = .60,
p = 0,01), og de utsatte hukommelsesbetingelsene
CVLT-II Utsatt minne Fri gjenhenting - langt inter-
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vall og BVMT-R Utsatt Gjenkalling (r = .64, p =
0,01). I tillegg fremkommer det av materialet at
også CVLT-II Utsatt minne Fri gjenhenting - langt
intervall korrelerer høyt (r = .63, p = 0,01) med
BVMT-R Total Gjenkalling, og CVLT-II innlæring 1-5
total korrelerer høyt (r = .60, p = 0,01) med BVMT-R
Utsatt Gjenkalling.

SAMMENLIGNING AV NORMER
Gjennomsnittet av både råskårer og T-skårer på de
to testene vises i tabell 2. Forskjeller i gjennomsnittlige råskåreprestasjoner mellom kjønnene ble først
undersøkt. T-test viste ingen statistisk signifikante
forskjeller i de utvalgte testmålene. Siden normene
Tabell 1: Utvalgets gjennomsnittlige alder, utdanning og IQ (standardavvik i parentes).
i CVLT-II er kjønnsdelte ble det også foretatt T-testKjønn ing av gjennomsnittlige
Antall
Alder
Utdanning
T-skårer
mellom
signifikant
Kvinner menn og kvinner.
44 Man fant
42,6en
(15,7)
12,7lavere
(2,8)
Menn prestasjon på 66
46,6 (14,9)
(2,6)
CVLT-II Utsatt
minne Fri 12,2
gjenhenting
Total – Langt intervall
110 hos kvinner
45,0 (15,3)
12,4
(2,7)
enn hos menn

DISKUSJON
Sentrale mål på innlæring og hukommelse i CVLTII og BVMT-R viser korrelasjonskoeffisienter som
anses som høye (Cohen, 1988). Basert på amerikanske normer viser utvalget en adekvat overensstemmelse mellom testene. På råskårenivå er det ingen
statistiske signifikante forskjeller mellom kjønnene,
men når man benytter normerte skårer får kvinner signifikant svakere resultat på utsatt betingelse
i CVLT-II. Begge testene er negativt korrelert med
alder, og bortsett fra CVLT-II innlæring 1-5 total,
finner man ingen klar sammenheng med utdanning
på de valgte testmålene. Begge tester viser svak til
moderat korrelasjon med IQ.

IQ
SAMMENLIGNING MELLOM CVLT-II OG BVMT-R

Studien finner en høy samvariasjon mellom test96 (15)
99 (16)
ene som gir holdepunkter for at de på overordnet
98 (16)
nivå måler den samme egenskap via ulike modali-

teter. En lignende korrelasjonsstudie av CVLT-II og BVMT-R ble
gjort av Kane & Yochim (2014)
Råskårer
Råskårer
T-skårer gjennomsnitt
T-skårer gjennomsnitt
T-skårer gjennomsnitt
på et normalutvalg av eldre
gjennomsnitt
gjennomsnitt
Menn (n=66)
Kvinner (n=44)
Hele gruppen (n=110)
Menn (n=66)
Kvinner (n=44)
amerikanske personer. Her fant
de en tilsvarende høy korrelasjon
BVMT-R Total gjenkalling
22,0gjennomsnittlige
(7,8)
21,2alder,
(8,6) utdanning
44,2og
(14,4)
42.8 (14,0)
Tabell 1: Utvalgets
IQ (standardavvik
i parentes).43,6 (14,2)
BVMT-R Utsatt
mellom testene, som ble opp8,7 (3,4)
8,6 (3,6)
47,8 (14,8)
46,6 (15,3)
47,3 (15,0)
gjenkalling
Kjønn
Antall
Alder
Utdanning
IQ
fattet som belegg for konvergent
CVLT-II innlæring 1-5
40,5 (11,8)
43,7 (12,5)
44,5 (12,7)
41,5 (12,3)
43,3 (12,5)
total
validitet.
Sammenlignet med anCVLT-II Utsatt
minne Fri
8,8 (3,9)
46,6 (12,3)
40,6(2,8)
(12,8)
44,1
Kvinner
44 9,4 (3,7) 42,6 (15,7)
12,7
96(12,8)
(15)
gjenhenting – langt
dre korrelasjonsstudier av verbale
66
46,6 (14,9)
12,2 (2,6)
99 (16)
intervall Menn
Total
110
45,0 (15,3)
12,4 (2,7)
98 (16)
og visuelle hukommelsestester
benyttet i Norge, eksempelvis oppført i manualene
til Rey Complex Figure Test and Recognition Trial/
KORRELASJON
MELLOM
TESTMÅLENE
Tabell
2:
Gjennomsnittlige
råskårer
og
T-skårer
på
utvalgte
mål
Tabell 3: Korrelasjon mellom testskårer og bakgrunnsvariabler (N=110)
i BVMT-R
og
CVLT-II
(standardavvik
i
parentes).
RCFT (Meyers & Meyers, 1995) og Wechsler MemOG BAKGRUNNSVARIABLER
Alder
Utdanning
IQ
Korrelasjonskoeffisienter
mellom
testmålene
og
bakory
Scale III/WMS-III
(Tulsky, Zhu & Ledbetter,
Råskårer
Råskårer
T-skårer gjennomsnitt
T-skårer gjennomsnitt
T-skårer gjennomsnitt
BVMT-R Total gjenkalling
-.39** gjennomsnitt
.13
.28**
gjennomsnitt
Menn (n=66)
Kvinner (n=44)
Hele gruppen (n=110)
grunnsvariableneMenn
alder,
utdanning
og IQ er presen2002), er graden av samvariasjon mellom CVLT-II
(n=66)
Kvinner (n=44)
BVMT-R Utsatt gjenkalling
.11
*
tert i tabell-.42
3.**Begge tester
viser en.24moderat
negativ
og BVMT-R noe høyere. Årsaken til dette kan være
BVMT-R 1-5
Total
gjenkalling
CVLT-II Innlæring
total
-.34
**
.28
**
.31
**
22,0
(7,8)
21,2
(8,6)
44,2
(14,4)
(14,0)og BVMT-R
43,6 (14,2)
korrelasjon med alder. BVMT-R viser ingen signifiat 42.8
CVLT-II
har samme design med gjenBVMT-R Utsatt
8,7 (3,4)
8,6 (3,6)
47,8 (14,8)
46,6 (15,3)
47,3 (15,0)
CVLT-II Utsatt
minne
Fri
-.34**
.18 utdanning..27CVLT-II
**
gjenkalling
kant
samvariasjon
med
innlæring
tatte
repetisjoner
under
innlæring og like hukomgjenhenting – langt intervall
CVLT-II innlæring 1-5
40,5
(11,8)
43,7
(12,5)
44,5
(12,7)
41,5
(12,3)
43,3
(12,5)
1-5 total er svakt positiv korrelert med utdanning,
melsesbetingelser. Det kan også tenkes at høy kor** sign.total
0,01, (2-halet); * sign. 0,05 (2-halet)
CVLT-II Utsatt minne Fri
8,8 (3,9)
9,4 (3,7)
46,6 (12,3)
40,6 (12,8)
mens
CVLT-II
Utsatt
minne
Fri
gjenhenting
langt
inrelasjon
kommer44,1
av (12,8)
lav modalspesifikk følsomhet i
gjenhenting – langt
intervall
tervall ikke viser en slik sammenheng. Begge testene
BVMT-R, da en kjent kritikk av visuelle hukommelviser svak til moderat korrelasjon med IQ-skåre.
sestester viser til at de er sårbare for verbal omkoding (eks. Familiebilder i WMS-III; Lichtenberger,
Tabell 3: Korrelasjon mellom testskårer og bakgrunnsvariabler (N=110)
Kaufman & Lai, 2002). En vil likevel hevde at BVMTAlder
Utdanning
IQ
R gir lite rom for verbal strategilæring da den har
et relativt omfattende geometrisk stimulimateriale
BVMT-R Total gjenkalling
-.39**
.13
.28**
som presenteres med tidsbegrensning. Tidligere
BVMT-R Utsatt gjenkalling
-.42**
.11
.24*
faktoranalyser har dessuten vist at testen lader på
CVLT-II Innlæring 1-5 total
-.34**
.28**
.31**
en separat faktor når man inkluderer BVMT-R med
CVLT-II Utsatt minne Fri
-.34**
.18
.27**
gjenhenting – langt intervall
mål på verbal hukommelse (HVLT-R) og tester av
eksekutive funksjoner (Benedict et al., 1996).
** sign. 0,01, (2-halet); * sign. 0,05 (2-halet)
Tabell 2: Gjennomsnittlige råskårer og T-skårer på utvalgte mål
i BVMT-R og CVLT-II (standardavvik i parentes).
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Slike funn gir holdepunkter for at BVMT-R måler
spesifikt visuelle innlærings- og hukommelseskapasiteter.

NORMER
CVLT-II og BVMT-R ble begge normert i samme
tidsrom (rett før millenniumsskiftet) på nordamerikanske normalutvalg med henholdsvis
1087 (CVLT-II) og 588 (BVMT-R) personer. Gjennomsnittlige normprestasjoner for det utvalget
som er inkludert i studien viser godt samsvar på
innlæringsbetingelsene, men 1/3 standardavvik
skiller skårene på utsatte betingelser. Når man ser
på de kjønnsdelte gjennomsnittene viser menns
gjennomsnittlige T-skåre et meget godt samsvar
mellom CVLT-II og BVMT-R. Kvinnene derimot,
skårer i overkant av 1/2 standardavvik lavere på
utsatt betingelse i CVLT-II enn i BVMT-R. Dette kan
på lang vei forklares ut i fra at råskåreprestasjoner
ikke viste signifikante forskjeller mellom kjønnene
på de to testene. Dette var forventet for BVMT-R,
men ikke CVLT-II, ettersom en rekke studier har
funnet at kvinner presterer bedre enn menn på
CVLT-II og andre verbale hukommelsestester (Delis,
et. al, 2000). Manglende kjønnsforskjeller i CVLT-II
ble imidlertid også bemerket i norsk utprøving av
testen (Egeland et al., 2005), samt i en norsk studie
som benyttet en omarbeidet versjon av CVLT-II
for tegnspråklige personer (Langlo & Erdal-Aase,
2015). Dette kan være indikasjon på at kjønnsforskjeller i listelæringstester ikke er like robust i
Norge som i Amerika.
SAMMENHENG MED BAKGRUNNSVARIABLER
Begge tester viser en moderat negativ korrelasjon
med bakgrunnsvariabelen alder, i tråd med det
som beskrives i de respektive manualene og øvrig
litteratur. Korrelasjonene mellom testprestasjoner
og utdanning er overensstemmende med hva man
har funnet i standardiserings- og validitetsstudiene
til testene. Utdanning viser en svak, men signifikant
positiv korrelasjon med læringsbetingelsen i CVLTII, men ikke med utsatt hukommelse. BVMT-R viser
som forventet ingen klar sammenheng med utdanning. Begge tester viser en svak til moderat korrelasjon med intelligens som samsvarer med tidligere
funn (Delis, et al., 2000; Diaz-Asper, Schretlen, &
Pearlson, 2004). I klinisk praksis bør derfor skårer
på testene ses i forhold til evnenivå.

BEGRENSNINGER VED STUDIEN
Det er enkelte svakheter ved denne studien. Blant
annet er dette et lite hensiktsmessighetsutvalg
(convenience sample) og den grove diagnostiske
grupperingen begrenser meningsfylte sammenligninger av testprestasjoner mellom pasientgrupper.
Man benyttet dessuten ikke såkalt «counter-balanced design», idet CVLT-II alltid ble administrert
først. Det ble ikke inkludert andre mål på kognitive
funksjoner for å vurdere divergent validitet eller
faktorstruktur, og følgelig er funnene noe begrenset
med tanke på testenes helhetlige begrepsvaliditet.

KONKLUSJON
Testene korrelerer høyt på klinisk relevante og
sammenlignbare mål som støtter testenes validitet
som innlærings- og hukommelsestester. De amerikanske normene viser tilfredsstillende samsvar
på de klinisk mest relevante og sammenlignbare
skårene i denne studien. Det betyr at på gruppenivå
kan testresultatene forventes å være tilnærmet
like, noe som gir økt sikkerhet til at normskårer
kan sammenlignes i kliniske testprofiler. Man bør
imidlertid ta høyde for at kjønnsforskjeller
ikke nødvendigvis er like fremtredende i CVLTII i Norge som i USA om man sammenholder de
kjønnskorrigerte resultatene på CVLT-II med resultatene på BVMT-R. Validiteten til testene styrkes
ytterligere ved at de viser et forventet mønster av
sammenhenger mellom bakgrunnsvariablene alder,
utdanning og intelligens. Studien gir dermed holdepunkter for at testene kan være nyttige og komplementære for å vurdere hukommelseskapasiteter
på norske pasienter. Dette funnet er viktig fordi
testene er etablerte og anerkjente i internasjonal
sammenheng. Blant annet inngår begge testene i
det nyere internasjonale testbatteriet for kognitiv screening ved MS, «BICAMS» (Benedict et al.,
2012). Begge testene har dessuten en stor praktisk
nytteverdi i det at de har parallelle versjoner som
kan benyttes ved forløpsdiagnostikk. Det er derfor
ønskelig med ytterligere utprøving av testene.
Spesielt bør fremtidige studier undersøke de psykometriske egenskapene til BVMT-R, da det foreligger
begrenset kunnskap om testen på norske forhold.
Det er også ønskelig med ytterligere utprøving av
normene til CVLT-II for å klargjøre om manglende
kjønnseffekter er et gjennomgående funn i Norge.
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Optiker/synspedagog

i rehabiliteringsavdelingen
Nevropsykologer jobber ofte i team med andre faggrupper i
sine utredninger. Men hvem er disse samarbeidspartnere?
I denne artikkelen ser redaksjonsmedlem Roar Glefjell nærmere
på hvordan en optiker i Nord-Norge jobber sammen med
nevropsykologer til beste for pasienten. Redaksjonen vil gjerne
få tips om andre spennende profesjoner som samarbeider
tett med nevropsykologer.
TEKST & FOTO: ROAR GLEFJELL

Ferdig psykolog i 1980 og spesialist i
nevropsykologi i 1999. Har jobbet med
nevropsykologi siden 1994 på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad, først
ved Voksenhabiliteringsenheten og siden
ved Rehabiliteringsavdelingen.

For drøyt tjue år siden, da jeg startet med spesialisering i
nevropsykologi, undret jeg meg på hvorfor nevropsykologer
ikke var mer involvert i afasi og språkproblemer. Det handlet
selvsagt om at jeg i mange år før dette hadde vært opptatt
av språkpsykologi/filosofi. Kjetil Sundet, som var veileder,
trakk litt på skuldrene av spørsmålet og sa de hadde vært
svært opptatt av det da han begynte, men at logopeden
hadde overtatt mye av feltet etterhvert - kanskje fordi
nevropsykologene fant så mye annet nytt å fokusere på og
syntes det var greit å få noe avlastning.
Etter å ha fått en del erfaring med utredning av slagpasienter
dukket en ny undring opp i forhold til synsvansker etter
hjerneskader. Men her var forholdet et helt annet - ingen lot
til å være særlig opptatt av kompleksiteten i denne problematikken. Selvsagt utredet nevropsykologene visuospatiale
vansker, men det var jo ofte åpenbart at pasientene slet med
et langt større spekter av forstyrrelser. Pasienten selv
var sjelden klar over disse vanskene, de var forbausende
uvitende om selv betydelige synsforstyrrelser, og kanskje
dette var grunnen til å de ikke ble fokusert i særlig grad?
I god filosofisk ånd så jeg det merkverdige i at bevisstheten

Optiker Finn Eilif Madsen samarbeider nært med
nevropsykologer i forbindelse med utredninger ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge.
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som jo er så sterkt knyttet til hva vi ser, ikke gjelder
vår måte å se på. Pasienten hadde tydelig uoppmerksomhet for en rekke forskjellige typer synsutfall. De reagerer på dem stort sett med passivitet
hvis de ikke blir diagnostisert og vist hvordan de
kan håndtere funksjonsvanskene mer funksjonelt.
Rehabiliteringsavdelingen ved Universitetsykehuset i Nord-Norge, Harstad, ble opprettet i 1995.
I starten var man uten fast ansatt nevropsykolog
men var til en viss grad støttet av undertegnede
«nevropsykolog i spesialisering» fra det lokale
voksenhabiliteringsteamet. Her jobbet det også
en synspedagog med helsefaglig bakgrunn (sykepleier), som raskt opparbeidet et faglig samarbeid
med «nevropsykologen», til felles faglig utvikling
og diagnostisk kompetanse. Det ble jobbet med et
bredt utvalg av pasienter med utviklingsforstyrrelser eller ervervete hjerneskader, fra forskjellige
avdelinger på sykehuset og primærhelsetjenesten.
Da undertegnede etter hvert ble spesialist åpnet
det seg en stilling på rehabiliteringsavdelingen og
ganske raskt etter ble det jobbet iherdig for å få
synspedagogen med på veien. Da dette lyktes etter
noen organisatorisk smarte trekk, ble det etablert
et samarbeid om utredning og rehabilitering av
slagpasienter med utfall i synsfunksjoner, noe som
det viste seg at få rehabiliteringsavdelinger hadde.

For noen år siden mistet vi dessverre vår synspedagog i sykdom og så for oss at synstilbudene
vi hadde opparbeidet risikerte å måtte legges ned.
Vi var imidlertid heldige og fikk ansatt en erfaren
optiker, Finn Madsen, med stor interesse for denne
delen av fagfeltet, noe vi siden har forstått ikke er
noen selvfølge. Optikeren er nå godt integrert i arbeidet med pasientene på avdelingen og har nok å
gjøre da 60%+ av pasientene har synsforstyrrelser
etter slag/traume.

Når en tar anatomiske forhold i betraktning er
det ikke urimelig at svært mange pasienter med
hjerneskader vil ha synsforstyrrelser. Store deler av
korteks arbeider primært med, eller har nødvendig
tilgang på synsinformasjon. Visuell informasjon er
den klart største kilden til påvirkning av hjernen.
Banene for distribusjon og bearbeiding av synsinformasjon flyter gjennom hele hjernen fra øyne til
occipitallapp med en vid sløyfe utover i temporal
og parietallappen. Det er også utstrakte forbindelser ned i thalamus, hjernestammeområdet, og

enkelte deler av frontallappene. Den vide distribusjonen gjør at det sjelden oppstår svært omfattende
synsforstyrrelser, men svært ofte plagsomme utfall
i et av delsystemene. Hjernens bruk og bearbeiding
av synsinformasjon er svært kompleks og består av
en rekke subsystemer som er vidt distribuert i alle
hjerneavsnitt.
Optiker jobber med diagnostikk og visuell rehabilitering i samarbeid med lege, nevropsykolog og
øvrig personale på avdelingen.

Diagnostisk fokuserer han på de såkalt lavere
synsfunksjoner mens nevropsykologen fokuser
på de høyere synsfunksjoner. På mange områder
kan man si at han avlaster nevropsykologen med
å finne ut av neglekt, synsfeltinnskrenkninger,
forstyrrelser av øyebevegelser og mye annet som
kan være skadet eller påvirket ved slag og traumer
til hjernen, og som for de fleste nevropsykologer er
ganske fremmed stoff. Til en viss grad arbeides
det noe overlappende, noe som gjør et godt samarbeid nødvendig. Det overordnede målet for det
diagnostiske arbeidet er å gi et så godt bilde av de
totale utfallene som mulig. For sertifikatvurderinger er det til uvurderlig hjelp å kunne sikre seg
at pasienten ikke har uoppdagete synsvansker selv
om dette ikke er formelle krav.
Synsfeltskader er utbredte og diagnostiseres
som forskjellige former for anopsier. Optiker vil
også begynne en bevisstgjøring av forholdet fordi
pasientene ofte ikke er klar over sine utfall, og
vil også starte med kompenserende trening for å
utvide aktivt synsfelt.

Øyemotoriske vansker er også vanlige, med blikkpareser og dårlige fikseringer. Dette gjør synsaktivitet anstrengende og tidkrevende og rammer
både lesning og annen funksjonell synsaktivitet.
Her finnes gode treningsopplegg og alt etter alvorlighetsgraden av utfall kan en del funksjonalitet
gjenvinnes.

Uhensiktsmessige øyesakkader, øyets mikrobevegelser kan også oppstå og føre til vansker med
å bygge opp et stabilt visuelt inntrykk. På dette
området finnes også gode treningsopplegg.

Fra praksis

Nystagmus er en spesiell form for uhensiktmessige involuntære øyebevegelser som stammer fra
systemene for øyets kompensering for kropps- og
hodebevegelser. Ses som at øyet står og slår, gjerne
ved større øyebevegelser mot en av sidene eller i
opp-ned aksen.

Visuell agnosi er et fellesområde for nevropsykolog
og optiker. Ofte får optiker mistanke om at pasienten ikke helt forstår hva som ses og vil så henvise til
psykologen for nærmere bestemmelse.

Visuell neglekt er et kjent fenomen for nevropsykologer, men hører også med til standard utredning
for optiker.

på eget initiativ. Her er det tilgjengelig en rekke
teknikker for tilnærming og kontroll, og i mange
tilfeller vil en kunne oppnå bedre lesehastighet,
bedre kompensering for synsfeltutfall, mindre
anstrengende bruk av øyne og generelt mer funksjonell bruk av synsfunksjonen.
Optiker er i høyeste grad en del av personalet
på avdelingen og får mye viktig informasjon fra
annet personale om hvordan vanskene arter seg
hos pasientene, og gir i sin tur viktig informasjon
som kan forklare vanskene og gir tips om gode
tilnærminger i hverdagen. Og alle pasienten som
trenger det får korrekt brilletilpasning.

Visiospatiale vansker er også kjent problematikk
for nevropsykologer hvor diagnostikk ofte starter
med optikers observasjon ved undersøkelse av de
lavere synsfunksjoner. I en del tilfeller vil det også
være åpenbart utfra billeddiagnostikk eller kliniske
observasjoner.
Optiker vil også som en del av standardutredningen sin sjekke og forsøke kompenserende tiltak for
redusert synskarphet, kontrastsyn og fargesyn. Det
vil også bli sjekket for nytilkommet øyepatologi,
makuladegenerasjon, diabetes-retiopati m.m. og
viderehenvise til øyelege.

Mye av tenkningen rundt synsrehabiliterende tiltak
tar utgangspunkt i evnen til viljestyrt blikkstyring.
Mange av synsfenomenene som kan dukke opp
etter hjerneskade er subtile og som sagt ubevisste
for pasienten. Dette vil ofte medføre at pasienten
kompenserer automatisk men uhensiktsmessig og
anstrengende. Rehabiliteringen består initialt i å
bevisstgjøre pasienten på utfallene og kompenseringsforsøkene sine. Dette kan være vanskelig når
øvrig kognitiv funksjon er svekket, og det krever
en omforent vurdering mellom optiker og psykolog
for å bestemme om det er grunnlag for å sette i
gang tiltak. Hvis det gis grønt lys vil optiker forsøke
å få pasienten til å trene på mer hensiktsmessige
kompenseringsmekanismer ved hjelp av bevisst
blikkstyring. Når det ut fra klinisk vurdering ikke
er grunn til å tro at det er kognitive hindringer vil
optiker oftest starte opp kompenserende trening

Optiker Finn Madsen tar gjerne skolebesøk der elever får prøve ulike
briller som illustrerer synshemminger, og han forteller om hvordan
øynene og hjernen samarbeider. Her ved et besøk ved Lødingen ungdomskole i 2008.
(Ref. http://lusk.no/besoek-av-optiker-paa-ungdomsskolen.
5184045-97678.html)
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E-ordet
Kunsten å snakke om
eksekutive funksjoner
Vi nevropsykologer forholder oss til begrepet
«eksekutive funksjoner» som om det var like selvsagt
som at jorda er rund. Men hvordan forklarer vi det
for folk flest? Naomi Friedman, norske psykologer
og en gjeng 11-12-åringer gir tips og råd.
Naomie Friedman er Assistant Professor ved Institute
for Behavioral Genetics, University of Colorado, Boulder.
Hennes forskningsfokus er nevronale og genetiske
mekanismer som underligger individuelle forskjeller
i reguleringsfunksjoner. Hun blir en av hovedtalerne
ved årsmøtekonferansen i NNF i Stavanger i år
(se bakside for program).

TEKST & FOTO: YLVA ØSTBY

Ylva er forfatter, nevropykolog og
styremedlem i Norsk Nevropsykologisk Forening.
Hun jobber som postdoktor ved Psykologisk
Institutt, Universitet i Oslo.

Jeg er på trampolineland sammen med en gjeng
11-12-åringer i bursdagsfeiring. Inne i det enorme
lokalet spretter barn hit og dit, på trampoliner
som dekker mesteparten av kvadratmeterne.
Hundrevis av barn i fri dressur. Her er det bare om
å gjøre å ha det så gøy som mulig i en time. Det er
den rake motsetningen til en skoletime hvor konsentrasjon, orden og planmessighet står i høysetet.
Frontallappene er på ferie, eksekutivfunksjonene
hviler, tilsynelatende. Men ikke la deg lure av
denne tilsynelatende friheten! Den obligatoriske
sikkerhetsvideoen barna måtte følge med på før
frislippet gir nemlig et annet inntrykk: Det er ikke
lov å hoppe slik og sånn, hvis du lander på kanten
kan du brekke beinet – grafisk fremstilt med en
strektegning med beinet revet over. Moralen er:
Hold fokus, inhibér, planlegg, hold på frontallappene, og det i et rasende tempo!

Heine Hagenberg
er nevropsykolog
og funksjonsleder
på Klinikk for psykisk
helsevern ved Helse
Fonna, Haugesund
sjukehus.

Jan Stubberud, Ph.D.
er førsteamanuensis
ved Psykologisk
institutt, Universitetet
i Oslo, forsker ved
Sunnaas sykehus HF
og nevropsykolog
ved Lovisenberg
Distriktspsykiatriske
Senter, Lovisenberg
Diakonale Sykehus.

Cecilie Benneche
er psykolog og jobber
med affektfokusert
terapi på Majorstuhuset i Oslo. Hun
har en spesialisering
i ISTDP (intensiv
psykodynamisk korttidsterapi).

F.v. Gerda, Alma og Oda som leker seg på trampolinen ved
Rush trampolineland avd. Oslo.

Faguttrykk

Eksekutivfunksjonene kan få kjørt seg på et lekeland.
Men hva er egentlig eksekutivfunksjoner? Er vi nevropsykologer enige om hva begrepet står for? Det er
ikke akkurat et begrep som dukker opp i dagligtale.
Barna i bursdagsselskapet er lykkelig uvitende om
hva eksekutive funksjoner egentlig er. -Øøøøøøøøhh..!
– Ekseket-hva-var-det-igjen? -Jeg gjetter at det er en
funksjon! Alma (11), Gerda (12) og Ida (11) gjør så
godt de kan med å svare på det tullete spørsmålet:
Hva er eksekutive funksjoner? Momina (11) gjetter at
det kan ha noe med TV-kanaler å gjøre, mens Anneli,
Iben og Alma gjetter at det er snakk om en sykdom.
Der er de faktisk ikke så langt unna Store Norske Leksikons (SNL) definisjon av «reguleringsfunksjoner»,
hvor man rett og slett har valgt å definere det i form
av hva som menes med vansker med reguleringsfunksjoner: «Reguleringsfunksjoner, vansker med atferdsregulering. De mest uttalte symptomene knyttet til
atferd sees ved frontale skader (se hjernen). Pasientene
kan vise initiativløshet, ha planleggingsproblemer og
ukritisk eller udannet atferd.» Tilsvarende vag er også
SNL-definisjonen av «eksekutive funksjoner»: «Eksekutive funksjoner, i psykologi og psykiatri betegnelse
for en persons evne til problemformulering, planlegging og gjennomføring av oppgaver (kognitive funksjoner)».
Det er sannelig ikke lett å forklare e-ordet! Men betyr
det at det ikke er et meningsfullt begrep? Tar vi rett
og slett munnen for full når vi prøver å oppsummere
kompleks menneskelig tenkning og atferd i ett ord?

Dronningen av alle psykologbegrep
-Eksekutive funksjoner er et av de mest sammensatte
begrepene vi har, og samtidig et av de vi bruker mest,
sier Jan Stubberud, klinisk nevropsykolog med doktorgrad på nettopp eksekutive funksjoner. Stubberud
forsker blant annet på goal management training som
behandling for mennesker som strever med eksekutive funksjonsvansker. Han mener eksekutivfunksjonsbegrepet er et nyttig begrep, så lenge man også er
bevisst på at det omfatter flere ulike funksjoner. -Man
kan se på det som overordnede reguleringsfunksjoner, som er med på å styre mer basale funksjoner, både
følelser, kognisjon og atferd.

“Eksekutive funksjoner er et av de
mest sammensatte begrepene vi
har, og samtidig et av de vi bruker
Jan Stubberud
mest”. 			

Han får støtte av professor Naomi Friedman. I november gjester hun årsmøtekonferansen til NNF i
Stavanger. Fra basen sin ved University of Boulder,
Colorado, har hun nådd bredt ut i det internasjonale
forskningsmiljøet med sin forskning på hva eksekutive funksjoner er. Sammen med blant andre Akira
Miyake har hun forfattet flere artikler som tar for seg
en inndeling av eksekutive funksjoner i blant annet
tre underkategorier: Oppdatering i arbeidsminnet,
inhibisjon, og veksling. -Jeg mener forskningsfeltet
begynner å komme til enighet om en overordnet forståelse av begrepet eksekutiv funksjon. Selv om det er
variasjoner i de spesifikke definisjonene folk bruker,
er kjernen av det at det dreier seg om generelle
domene-uavhengige prosesser som hjelper oss å
regulere målrettet atferd. Sentralt for begrepet er betydningen av mål-opprettholdelse og gjennomføring.
Friedman undersøker inndelingen av de eksekutive
funksjonene blant annet ved å studere mønstre av
arvbarhet av de ulike eksekutive delfunksjonene,
gjennom tvillingstudier. Hun forsker også på eksekutive vansker i ulike pasientgrupper og i utvikling. -En
av grunnene til at jeg synes eksekutive funksjoner
er så spennende å forske på, er at de er relatert til så
mange former for atferd som er viktig for oss, alt fra
psykiatriske problemer til selvkontroll i hverdagen.
For eksempel har det vist seg at nær sagt de fleste
former for psykopatologi er assosiert med svakere
eksekutiv fungering. Det gjelder blant annet depresjon, angst, antisosial atferd, og rusproblemer. Vi vet
foreløpig ikke så mye om årsaksforholdene, om det er
svakere eksekutivfunksjoner som bidrar til psykiske
vansker eller omvendt, men jeg tror at det å studere
disse forholdene kan hjelpe oss å forstå psykiske
vansker bedre.
Også Jan Stubberud er opptatt av at eksekutivfunksjonsvansker er en viktig faktor i psykiske lidelser
som schizofreni og depresjon. -Eksekutivfunksjonsvansker bidrar til å forklare dagliglivsfungering og
deltakelse i arbeidslivet i større grad enn de emosjonelle symptomene ved depresjon, forteller han.

Hvordan forholder da psykoterapeuter seg til eksekutivfunksjoner? Er det en form for diffus hjerneprat
forbeholdt nerdene innen nevropsykologi, eller har eordet også en plass i terapirommet? En representant
for standen er psykolog Cecilie Benneche. Hun jobber
med et særlig fokus på emosjon, både i sitt virke som
privatpraktiserende terapeut, og gjennom sitt Prosjekt
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denfølelsen, hvor hun utforsker følelsesverdenen
sammen med fotograf Jo Michael de Figuiredo.
Hennes fokus er tilsynelatende så langt fra nevropsykologi som man kan komme. -Jeg bruker ikke ordet
eksekutivfunksjoner i terapirommet, nei, sier hun.
Men også psykodynamikere tyr til metaforer som
«dirigentfunksjonen» eller «mixebordet». -Noen ganger kaller jeg det prefrontale funksjoner og forklarer
at det dreier seg om overordnede kontrollfunksjoner,
forteller hun, og peker mot panna. I mange situasjoner ser hun nytten i å hjelpe klientene med å «koble
på prefrontal korteks», for eksempel når de er i ferd
med å haste inn i ugjennomtenkte, livsomkalfatrende
beslutninger. Forholdet mellom følelser og inhibisjon
er dessuten ofte et tema i behandling. -Folk er så
redde for følelsene sine, fordi de går med en grunnleggende antakelse om at følelsen er nødt til å føre til
handling. Det gir i sin tur mye skamfølelse. I terapien
lærer de gjennom erfaring at følelser kan oppleves,
samtidig med at handling inhiberes. Det åpner opp
for at klientene kan møte sine egne følelser og bli
bedre kjent med dem.
La oss snakke om e-ordet
Å snakke om eksekutive funksjoner med klienter og
folk flest er en kunst. For hvordan klarer vi å formidle
dette komplekse begrepet med det lange rare ordet,
når vi selv strever med å forstå innholdet? Naomi
Friedman medgir at det er vanskeligere enn det høres
ut å gi eksempler folk kan relatere seg til utenfor
laben. Konkrete eksempler som illustrerer konkrete
funksjoner, er ifølge Friedman en nyttig tilnærming.
-Når jeg snakker om arbeidsminne og veksling, for
eksempel, er det ganske lett å beskrive en situasjon
hvor det er viktig å oppdatere informasjon. Se for deg
at noen gir deg instruksjoner, men så oppdager de underveis at de har hoppet over noe, og ber deg glemme
det de nettopp sa slik at de kan begynne på nytt. Da
må du slette den informasjonen som ikke lenger er
relevant, og fokusere på de nye instruksjonene. Ifølge
Friedman er responsinhibisjon noe av det mest representative for generell eksekutiv funksjon, blant annet
fordi det er vanskelig å skille ut som en egen komponent uavhengig av det overordnede begrepet, og fordi
det går igjen i så mange tilstander man forbinder med
svekket eksekutiv funksjon, som blant annet ADHD og
frontallappsskader. -Det kan være fristende å ty til det
klassiske eksemplet fra dagliglivet, at man må klare
å la være å spise en kake mens man er på slankekur.
Men denne typen selvkontroll er nok uttrykk for
noe langt mer komplekst enn responsinhibisjon. Jeg

bruker ofte et mer rett-fram eksempel fra hverdagen:
tenk deg at du må huske å kjøre innom butikken
på vei hjem. Hvis du ikke følger med men kjører på
autopilot, vil du før du vet ordet av det befinne deg
hjemme uten matvarer.

“Tenk deg at du må huske å kjøre
innom butikken på vei hjem. Hvis
du ikke følger med men kjører på
autopilot, vil du før du vet ordet
av det befinne deg hjemme uten
matvarer”. 		
Naomi Friedman

-Jeg bruker ofte dirigentmetaforen, forteller psykologspesialist Heine Hagenberg, som holder til i Haugesund. -Man kan ha mange dyktige musikere i et
orkester, men uten en dirigent blir det fort kaos. En
annen metafor han bruker er bedrift-metaforen, hvor
eksekutivfunksjonene er sjefen i en bedrift, som forsøker å koordinere ansattes innsats i å løse oppgaver.
Jan Stubberud nevner også dirigentmetaforen. Han
opplever dessuten at det er en utfordring at pasienter
med store eksekutive vansker også ofte mangler innsikt
i problemene. Siden eksekutive funksjoner tross alt er
en begrenset ressurs hos de fleste mennesker, jamfør
butikk-eksemplet til Naomi Friedman, kan det være
lett for pasientene å bortforklare vanskene sine som
del av normalvariasjonen. -En del av behandlingen
blir derfor å få pasientene til å loggføre alle feil og
tabber de gjør i løpet av en dag, slik at man kan ta
tak i de konkrete hendelsene. Hva var potensielle
hindringer? Hvorfor gikk det galt? Det å ha det svart
på hvitt kan hjelpe, men man må for all del ikke ha en
konfronterende tone rundt dette. Målet for Stubberud
er å få pasienten til å kjenne seg igjen i eksempler fra
sitt eget liv, og bli motivert til å jobbe med strategier
for å unngå de samme feilene i fremtiden. Det er mer
virksomt om pasienten selv kan avdekke sine egne
vansker, og til dette er det nyttig å legge til rette for
konkret erfaring. Han tar til orde for mer utstrakt
bruk av observasjon i konkrete, virkelighetsnære
situasjoner. Pasienten kan gjerne selv komme opp
med en oppgave som han eller hun strever med, som
for eksempel å smøre seg matpakke. I en slik observasjon kan man først gå gjennom hva pasienten tror må
gjøres, steg for steg, og diskutere hva som kan være
hindringer underveis. Så gjennomføres oppgaven
under observasjon, før man snakker om prosess og
utfall etterpå.

Faguttrykk
Vi har alle et snev av eksekutive vansker
Det er en balansegang mellom å normalisere, altså
forstå vanskene som uttrykk for helt vanlige,
menneskelige feil, og å forstå at vanskene er noe som
går utover det normale -Konsekvensene er så mye
større når det er snakk om eksekutiv svikt! Det går
utover fungering i jobb og familieliv, påpeker
Stubberud. Heine Hagenberg legger vekt på de
kvalitative forskjellene mellom mennesker med
alvorlig eksekutiv svikt og folk flest. -Når en person
med frontallappsskade blir sittende foran TV-en uten
å reagere når stua blir fyllt av røyk fra grytene som
brenner seg, da er det noe annet enn de små glippene
vi alle kan gjøre. Det samme gjelder den ekstreme
initiativløsheten man noen ganger kan se hos
mennesker med alvorlig eksekutiv svikt, som kvalitativt sett fremstår som noe annet enn det man ser ved
for eksempel depresjon.
Tilbake på trampolineland er det ikke mye initiativløshet å spore, men nok av situasjoner hvor frontallappene og fronto-posteriore nettverk (for å ikke

utelate nettverksperspektivet) må være skjerpet.
Barna hadde naturligvis ikke noe forhold til begrepet
eksekutive funksjoner. Men når jeg spør mer konkret,
viser de imponerende kunnskaper og forståelse – og
demonstrerer kraften i de konkrete eksemplene.
-Hva må hjernen kunne gjøre, for at dere ikke skal
kræsje inn i andre barn her på trampolineland?
Momina: Man må huske på alle reglene, og forestille
seg dem.

Ida: Hjernen må sende beskjed til kroppen!

Gerda: Den må tenke på hvor man skal hoppe, og hva
man skal gjøre. Og så må den kunne stoppe!

Alma Oline: Hjernen må tenke kjapt og stoppe!

Alma: Den må kunne stoppe, bruke reaksjonsevnen!
Anneli: Error, error! Det er et menneske der!

“Error! Error”! 		

Anneli

You say eether and I say eyether,
You say neether and I say nyther;
Eether, eyether, neether, nyther,
Let’s call the whole thing off!
You like potato and I like potahto,
You like tomato and I like tomahto;
Potato, potahto, tomato, tomahto!
Let’s call the whole thing off!
But oh! If we call the whole thing off,
Then we must part.
And oh! If we ever part,
Then that might break my heart!
Fra den kjente sangen Let’s Call the Whole
Thing Off av George og Ira Gershwin (1937).

Kommentar fra redaktør:

Noen sier Eksekutive Funksjoner, noen sier
Reguleringsfunksjoner, og noen sier selvstyringsfunksjoner, dirigentfunksjoner, miksebordet, overordnede kontrollfunksjoner,
prefrontale funksjoner… Et kjært barn har
mange navn, men i vår profesjon som verdsetter
nøyaktige formuleringer, kan forskjellige navn
på samme begrep være mer forvirrende enn
forklarende. Eller har det noe å si?
Vi i redaksjonen vil gjerne ha innspill fra
medlemmene om hva de mener bør brukes for
dette omfangsrike og komplekse begrepet.
Send dine innspill til:

kjell.tore.hovik@sykehuset-innlandet.no
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BRIEF i Norge

Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) er et spørreskjema
som måler selvstyringsvansker (eksekutiv-vansker). 30% av norske psykologer
i spesialisthelsetjenesten for barn og unge bruker BRIEF (Fallmyr & Egeland,
2011), og 39% av norske nevropsykologer bruker BRIEF (Egeland, 2010).
Eksempler på selvstyringsfunksjoner er oppmerksomhetsstyring, impulskontroll,
fleksibilitet og planlegging. Øyvind Fallmyr er aktuell med en fagbok som
forklarer følelsenes betydning for læring, problemløsning og motivasjon.
Boken gir tilgang til et nedlastbart idehefte basert på BRIEF-modellen, som
gir tips for hvordan kompensere for og oppøve umoden egenledelse.
Øyvind Fallmyr er her intervjuet om bruken av BRIEF i Norge.
INTERVJUER: RUNE RAUDEBERG

Rune er medlem i redaksjonen, medlem
i Fagutvalg (i klinisk nevropsykologi),
nestleder i psykologforeningens Ankeutvalg
for fagetiske saker, og styremedlem i
Norsk Nevropsykologisk Forening.

Undersøkelse av testbruk i Norden viser at vi i Norge
bruker BRIEF mer enn alle andre. Hva tror du er
grunnen til at den ble så populær hos oss?
En viktig grunn er nok at nevropsykologisk tenkning om eksekutive funksjoner hadde en fremtredende plass i utviklingen av instrumentet. Dernest
at det har truffet et behov som nok har vært der
lenge hos mange, ikke bare hos nevropsykologene,
men også i PPT og BUP, og etter hvert i psykisk
helsevern for voksne. Det kom tidlig norske oversettelser, og ganske raskt ble det tilegnelig en autorisert versjon og det ble publisert norske normeringsstudier. Den første oversettelsen til norsk (av
Nicholas og Hermansen) kom allerede i 2004, bare
4 år etter utgivelsen i USA. Den ble senere revidert
i 2007 (Fallmyr, Ekerholt og Nicholas). I Norge har
det i tillegg vært holdt NPF-kurs i anvendelse og
tolkning av BRIEF i 8 år nå, helt siden 2009. Etterhvert har det også kommet mye forsking, både
internasjonalt og ikke minst i Norge. Med tiden har
alt dette generert mer aktivitet og det blir en viss
selvforsterkende prosess i dette. En viktig grunn
er nok at BRIEF traff godt på den økologiske validiteten, og at den ganske umiddelbart ble opplevd
som nyttig og viktig av dem som brukte BRIEF i
felten, i sin daglige praksis. Det er enkelt å forstå
strukturen i BRIEF, både for psykologen og for den
som har fylt ut skjemaet. I tillegg har BRIEF en kort
vei fra resultat til tiltak. Jeg laget bl.a. et tiltakshefte
basert på BRIEF, og dette ble fort populært. Så når

du har et instrument med gode psykrometriske
egenskaper, som har høy økologisk validitet og har
gode forskningsbaserte forslag til tiltak, da sprer
det seg fort.

Hvor godt vil du si at den måler det den var ment å
måle? Det er en del studier som viser at BRIEF påvirkes av mye av det generelle lidelsestrykket. Er det
en fare for at man i noen saker heller måler graden
av psykiske vansker og ikke eksekutive vansker?
BRIEF korrelerer godt med andre, lignende instrumenter som er ment å måle det samme, men har
ganske lav korrelasjon med nevropsykologiske
tester som er ment å måle eksekutive funksjoner.
BRIEF kan si noe om hva som ikke fungerer så
godt, men kan i liten grad si så mye om årsaken til
det. Men er det slik at barnet ikke har noen vansker med de nevropsykologisk testene, til tross for
at BRIEF viser vansker, så kan det være et godt
hjelpemiddel til å se nærmere på hvilke andre
grunner som kan tenkes å gi slike vansker. Selv om
enkelte studier har vist at BRIEF ikke måler emosjonelle vansker, er dette nok ikke helt riktig, og
det er flere studier nå som nyanserer dette en hel
del. Men her spriker forskingen ennå, noen studier
viser at det korrelerer, andre ikke. Likevel synes jeg
at det etter hvert er tydelig at emosjonelle vansker
også fanges opp av BRIEF. Det skulle jo også bare
mangle, ettersom en rekke ulike kliniske tilstander,
som angst, depresjon, tvang og atferdsvansker
preges av eksekutive vansker. Ta for eksempel
ADHD, så bør skalaene for impulsivitet og arbeidsminne være høye, slik som studien til Annette
Holt Skogan (2015) viste. Men dersom du sammenligner en gruppe barn med ADHD og en annen
klinisk gruppe, så er det liten forskjell mellom de
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to kliniske gruppene, men klar forskjell fra kontrollene. Den fanger opp de som har disse vanskene,
men ikke hvorfor. Ta mishandling i barndommen.
Det er nylig kommet en studie som viser at dette
er signifikant forbundet med ADHD-symptomer i
voksen alder. Da kan man tenke seg at BRIEF mer
måler atferdsderivatet av iboende disposisjoner og
traumerelaterte utsalg, uten at vi kan si noe nærmer om hva som betyr mest, og det er kanskje verken
mulig eller nødvendig. De eksekutvie vanskene kan
jo komme av angst, av manglende følelseskontroll
eller andre emosjonelle vansker, fremfor en svikt i
hjernefunksjoner som sådan. BRIEF vil kunne fange
opp grad av affektbevissthet/ følelsestoleranse, for
eksempel vansker med å takle skuffelse, som kan gi
en høy skåre på fleksibilitets-skalaen og skalaen for
emosjonell kontroll. Fleksibilitets-skalaen skal bl.a
si noe om evne til å skifte fokus når det er nødvendig, men så har noen barn vansker med dette fordi
de er redde. Det er grunn
til å tro at emosjonene
blander seg inn i BRIEF
i betydelig grad, nettopp
fordi emosjoner påvirker
utøvelsen av eksekutivfunksjoner. Et barn som
ikke ber om hjelp når det
trenger, kan være et barn
Øyvind Fallmyr er spesialist som ikke vet eller ikke er
i klinisk voksenpsykologi, og oppmerksom på når det
har de siste 14 årene jobbet
bør be om hjelp, men kan
i PP-tjenesten i Tønsberg og
jo også være et barn som
i poliklinikken ved BUPA,
Sykehuset i Vestfold.
hemmes av skamfølelse.
Kan vi da i det hele tatt bruke BRIEF som et
hjelpemiddel i diffrerensialdiagnostikk?
Det var aldri en ambisjon i utviklingen av BRIEF at
den skulle brukes som et differensialdiagnostisk
hjelpemiddel; den skulle måle noen funksjoner-eller heller anvendelse av noen funksjoner. Jeg
synes at vi må være svært tilbakeholden her, siden
det er så mange mulige årsaker til vanskene BRIEF
fanger opp, og siden det ofte er flere årsaker som
kan samvariere. Som nevnt, BRIEF ser ut til å skille
heller dårlig mellom kliniske grupper. Og det er
kanskje ikke så rart, barn med ADHD eller angst
eller depresjon eller traumer har alle vansker med
eksekutive funksjoner. Men det er nå en del interessante publikasjoner som har vist at det kan finnes
mønstre i BRIEF-profilen som faktisk kan skille

mellom kliniske grupper. For eksempel viste studien
til Kjell Tore Hovik (2016) at barn med ADHD har
en annen profil enn barn med Tourette syndrom.
ADHD barn hadde høyest skåre på impulsivitet og
arbeidsminne, mens barna med Tourettes hadde
høyest skåre på fleksibilitet og emosjonell kontroll.
Men jeg synes BRIEF er et godt hjelpemiddel i en
differensialdiagnostisk prosess, sammen med
andre kilder til informasjon, som bl.a. nevropsykologiske tester. For eksempel at man kan vente en
høy skåre på impulsivitet ved ADHD, og hvis man
ikke har det, hva er grunnen til det? Jeg tror det
med tiden vil komme flere studier som kanskje kan
gi bedre spesifisitet. I dag er sensitiviteten høy, men
spesifisiteten er heller lav. Men dette gjelder en
rekke av denne type instrumenter, for eksempel
Autism Diagnostic Interview (ADI), her får ofte
barn med tilknytningsvansker en høy skåre.

BREIF har en skala for emosjonsregulering. Emosjonsregulering er jo noe du er opptatt av. Kommentarer?
Når en ser på spørsmålene som inngår i denne
skalaen, er det først og fremst sinne eller sinnekontroll som måles. Det er nok litt ambisiøst å kalle
denne skalaen emosjonsregulering. Spørsmålene
handler mest om hvor sint eller hvor hissig er
barnet, og burde kanskje heller bli kalt frustrasjonskontroll i stedet. Som nevnt tidligere, så var jo
tanken at BRIEF ikke var så påvirket av emosjonelle
vansker, men vi ser at angst ofte gir en høy skåre for
fleksibilitet og depresjon for initiering. Det er noen
eksperimentelle studier som har vist at dersom
man induserer angst i laboratoriet, så påvirker det
eksekutiv fungering, men det er ikke mye forskning
på dette til nå. Men det synes klart at hvorledes
grunnemosjonene blir aktivert, så kan disse skape
sekundære reaksjoner som vil påvirke eksekutive
funksjoner på en måte som BREIF har potensiale til
å fange opp.
Vil da tiltakene som beskrives i BRIEF på grunnlag
av profilen bomme?
Ikke nødvendigvis. De kan uansett være nyttige
som forebyggende, og til å finne et inngangspunkt
til å kompensere for eller å øve på ferdigheter som
kan gi bedring. Men her har vi etter hvert kanskje
begynt å tenke litt annerledes, at kausaliteten
ikke bare går én vei. Med det mener jeg at det har
vært vanlig å tenke at dersom du har vansker med
å skaffe deg oversikt i en situasjon, så er det lett
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å utvikle angst og deretter unngåelsesatferd og
så videre. Men nå begynner det å komme en del
studier som viser at det like gjerne er motsatt, og at
det er vanskelig å operere med en enkel kausalitet
eller årsak. Muligens må vi nøye oss med å få en
god beskrivelse av hva som er vanskelig og sette
inn gode tiltak og så får heller årsaken være mindre
godt forklart enn det vi til vanlig er tilfreds med.

Hva med skala for selvmonitorering?
Det er ikke mange spørsmål som inngår i denne
skalaen. De handler om å forstå følelser som utløses
av handlinger, og å kunne korrigere seg ut fra det.
Barn med autismelidelser vil forventes å kunne slå
ut her, men det gjør også barn som har vært utsatt
for omsorgssvikt. En del av spørsmålene her kan
være ganske vanskelig for informantene. De har
formuleringer som ….barnet skjønner ikke når
andre blir …. Et svar på dette krever at man har
ganske god tro på at man kjenner barnets indre liv.
Er det situasjoner eller tilfeller der BRIEF ikke kan
eller skal benyttes? Kan det f.eks. virke konfliktdrivende (mor mot far, foreldre mot skole)?
I utgangpunktet tenker jeg at det kan benyttes
selv om det er konflikter, og dersom det viser seg
å avdekke en konflikt er jo dét også viktig å få tatt
tak i. Men det kan bli pinlig for den informanten
som ikke har sett noe av det som de andre ser og er
samstemt om, i hvert fall om man da har lagt opp
til en gjennomgang i plenum. I slike situasjoner
må man være varsom og ta hensyn. Det er vanlig
at ungdommer skårer seg selv som uten spesielle
vansker, der både skole og foreldre har helt andre
vurderinger. Dette gir et godt utgangspunkt for en
diskusjon. Og noen ganger kan det være mer instrumentelle forhold som ligger til grunn, at det for
noen er viktig for informanten å få frem et bestemt
syn, om det så er at det ikke er noen problemer
overhodet eller at det er så mange problemer at det
er krise. Det er uansett viktig at man forklarer nøye
om hva som er hensikten med å bruke BRIEF, og at
man sikrer seg at man har etablerert en god nok
relasjon til informantene, at det ikke er et spørreskjema som sendes i posten til utfylling før første
møte for eksempel.
Er validitetsskalaene gode nok? Veldig høye skårer
og veldig lave skårer, hva skal vi tenke om det?
Det skal mye til før disse skalaene slår ut. Det er
helst mer tilfeldig avkryssing, eller at man ikke har
tatt reelt stilling til innholdet i spørsmålene, som
fanges opp ved at det beregnes en skåre for inkon-

sistente svar. Praksis har vist at det ikke hjelper
så mye å fylle ut skjemaet på nytt, og det er mer
nyttig å diskutere hva som kan være grunnen. De
to andre skalaene, negativitet og uvanlige svar
synes jeg sjelden slår ut, men disse skalaene gir i
det minste en mulighet til å fange opp de helt klart
invalide protokollene. Validitetsskalaer hører med i
en undersøkelse dersom man skal ha et høy kvalitet
på instrumentet. De vanligste problemene er vel
heller at noen ikke vil svare; som sier at de ikke
kan ta stilling til spørsmålet, eller som insisterer
på å gi mer enn et svar på et spørsmål. Informanter
fra skole synes jeg ofte svarer godt, og i liten grad
vegrer seg for å vurdere elvene.
BRIEF®2: hva er endret eller forbedret? Er det
planer om en norsk versjon, og når?
I BRIEF®2 har de endret til 3 indekser, slik som
bl.a. vår studie viste (Egeland og Fallmyr, 2010).
Det er Atferdsregulering, Emosjonsregulering og
Metakognisjon. Dette er nok den største forskjellen. Normdata er forbedret, det er nå deltagere fra
alle statene i USA og høyere N. De har lagt til en ny
valditetsskala, og laget en screening med bare 12
ledd. De ulike del-skalaene eller kliniske skalaene
er de samme som før. De har tatt bort noen ledd
som ikke var nødvendige og ledd som svekket
sensitiviteten i kliniske grupper. Alle versjoner er
publisert i USA, men er ikke tilgjengelig i Norge
ennå. Det ryktes om at det kommer en norsk
versjon, men detaljene om dette ikke er kjent.

Har du noen sluttkommentarer eller noen oppsummerende kommentar?
Vel, kanskje at dét at dette instrumentet ikke skiller
så godt mellom diagnosene, at det kanskje ikke gjør
så mye? At BRIEF hjelper oss litt til å flytte fokuset
vårt fra hva det kommer av, til en mer fenomenologisk beskrivelse, der det er kort vei til hva vi skal eller
kan gjøre. Diagnosene våre er ganske inkonsistente
og upresise, og en rekke forskjellige diagnoser har
stort overlapp av symptomer. Eksekutive vansker
har de jo alle sammen, om de er deprimerte, engstelige eller plages av psykose eller har ADHD.
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Kognitiv Trening
i California

Behandling

Kjent for sol, strender, palmer, og Margaritas, er California
spennende på mange måter. Mindre fremtredende i turistbrosjyrene er forskningen rundt behandling av personer med
schizofreni. Men her skjer det mye spennende innen kognitiv
trening, som inspirerer en nevro-kliniker.
TEKST & FOTO: KJELL TORE HOVIK

Kjell Tore er nevropsykolog ved Avdeling for
akutt psykiatri og psykosebehandling (TIPS) ved
Sykehuset Innlandet, Sanderud. Hans forskningsinteresse er reguleringsvansker hos personer
med alvorlige nevropsykiatriske tilstander.

I en tidligere utgave av Nevropsykologi (Juli 2016)
presenterte vi en vitenskapelig artikkel om kognitiv
trening og arbeidsfunksjon ved psykoselidelser i
Norge, skrevet av doktorand June Ullevoldsæter
Lystad. I forbindelse med et besøk til mitt hjemsted i Sør-California har jeg sett nærmere på to
forskjellige kognitive rehabiliteringstilnærminger
for pasienter med schizofreni, ved to av de ledende
utdanningsinstitusjonene i California -- University
of California Los Angeles (UCLA) og University of
Calfornia San Diego (UCSD). I 2014 var psykologistudiet ved UCLA rangert som det beste i USA,
og i 2017 er UCSDs hovedfagsstudium i kognitiv
psykologi rangert som nummer 3 i USA.
Dr. Keith Nuechterlein ved UCLA har vært involvert
i forskning rundt PC-basert kognitiv trening knyttet
til schizofreni i mer enn 10 år, og er en internasjonalt anerkjent forsker innen psykosefeltet. Han er
nøye med å kreditere forskere som la grunnlaget
for arbeidet hans de senere årene. Det kognitive
treningsprosjektet som han startet med for 10 år
siden, brukte programmer utviklet av Alice
Medalia (Columbia University) og Morris Bell
(Yale University). På den tiden, sier Keith, var dette
de to ledende teoretiske tilnærmingsretningene for
kognitiv trening for personer med schizofreni.
Alice hadde utviklet Neuropsychological and
Educational Approach to Remediation (NEAR),
og mente at den PC-baserte treningen måtte være

kompleks for å få til overføringsverdi. Dataprogrammene hun brukte var tiltenkt barn og ungdom – de
var fargerike og tilbød sprek grafikk.

Med Neurocognitive Enhancement Therapy (NET)
mente Morris at treningen måtte starte på et
helt grunnleggende nivå og bygges opp med mer
kompleksitet over lengre tid. Morris hadde basert
sin treningstilnærming på nevropsykologen O.D.
Bracys rehabiliteringsarbeid. Enkle oppgaver skulle
bli repetert intensivt om og om igjen. Imidlertid
ble oppgavene med enkel grafikk ofte opplevd som
kjedelige.
Dette var for 10 år siden, og Keith sier at verken
den ene eller den andre tilnærmingen til kognitiv
trening kunne vise til annet enn moderate overføringseffekter til skole, jobb, sosialt eller bedre
hverdagsfunksjoner. En viktig lærdom var at
forbedringene var avhengige av at pasientene var

Keith er senioren blant nevrokognisjon/schizofreniforskerne, sier
Professor Bjørn Rishovd Ruud ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo, og medlem av Det Norske Vitenskapsakademi. Bjørn
har jobbet med behandlingsforskning rettet mot schizofrene i en
årrekke og har kjent Keith faglig og privat de siste 35 årene.
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nøye med sin medikamentbruk. De som varierte
bruken av antipsykotika mens de jobbet med den
kognitive treningen, viste mindre forbedringer.
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PC-basert kognitiv trening ved UCLA
I neste prosjekt var Keith og hans kollegaer ute etter
noe som kunne ‘booste’ effekten av den kognitive
treningen ytterligere. Løsningen, sier Keith, var
bruk av aerobisk trening parallelt med den kognitive treningen. Det var kjent fra dyrestudier at denne
treningen ga økning av neurotrofisk stimulering
(økt BDNF). BDNF står for ‘hjernederivert nevrotrofisk faktor’, og er en vekstfaktor produsert i
hjernen, som beskytter nerveceller. Keith forteller
at økt BDNF fører til økt synaptisk flyt i hjernen og
økt celledeling bla. i hippocampus.
I hans neste store forskningsprogram med kognitiv trening kjørte de aerobisk trening fire ganger i
uken a 30-40 minutter og administrerte PC-basert
kognitiv trening 4 timer i uken. Få resultater fra
denne studien er publisert hittil (Nuechterlein et
al., 2016), men han sier at artikkelen som om ikke
lenge blir sendt til vurdering, vil vise at de som
trente fysisk parallelt med den kognitive treningen, lærte 2-3 ganger mer enn de som ikke trente.
De fant god overføringsverdi til skolefungering, og
kunne dokumentere høyere BDNF hos pasientene
som hadde trent fysisk. I tillegg fant de at økning av
BDNF-nivået rett etter start av treningen predikerte
forbedring i resultater tre måneder senere. Keith foreslår dette
som en mulig mekanisme for den
kognitive prestasjonsøkningen.
Forskningsprosjektet til Keith på
UCLA samarbeider nært med flere
forskningsmiljøer i Norge.
Strategi-trening ved UCSD
Kreative plakater og kunstverk
karakteriserer kontorene til
Professor Elizabeth W. Twamley
i hennes forskningslabb i solfylte
San Diego. Beth og hennes team
samarbeider nært med rehabiliteringsmiljøet ved Sunnaas sykehus.

CogSMART
For mer enn 10 år siden utviklet Beth Cognitive
Symptom Management and Rehabilitation Therapy
(CogSMART). Det ble opprinnelig utviklet som et
kognitivt treningsprogram for psykosepasienter.
Det var et strategirettet program som trente funksjoner som prospektiv hukommelse, læring/hukommelse, oppmerksomhet, samt reguleringsfunksjoner. Målet med treningen var å hjelpe pasienter til
å fungere bedre i hverdagen og lettere oppnå mål
relatert til skole, arbeid, sosial fungering og det å
leve selvstendige liv. Selv om programmet opprinnelig ble utviklet for pasienter med psykoselidelser,
ble det senere tilpasset for behandling av personer
med hjerneskade, autismespekter lidelser, spiseforstyrrelser og andre alvorlige psykiske tilstander.
CogSMART tar i bruk kompensatoriske, kognitive
treningsteknikker uten omfattende oppgaver med
mye repetisjon. Programmet trener deltageren til
å øke kognisjon ved å bruke strategier – strategiene skal bli til vaner som brukes automatisk når
de trengs i hverdagssituasjoner. Beth forteller at
treningsprogrammet i flere forskningsprosjekter
har vist moderate effekter sammenlignet med
annen type trening. Intervensjonen er nå blitt en
selvhjelps app, som kan brukes uten veiledning av
kliniker. Hun sier at klienter som ønsker det, kan
være med på å beta-teste den nye appen ved å ta
kontakt via hennes webside.

Elizabeth W. Twamley, Ph.D. er professor ved Department of Psychiatry, University of
California San Diego. Blant hennes mange forskningsroller er hun direktør ved Clinical Research Unit of the Center of Excellence for Stress and Mental Health (CESAMH)
at the Veterans Administration San Diego Healthcare System.
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ASPIRE COGNITIVE ENHANCEMENT (ACE)
Mye av forskningen til Beth er rettet mot veteraner.
ACE-prosjektet som hun startet i juli 2016, behandler hjemløse veteraner fra krigen i Afghanistan og
Irak, med alvorlige psykiske lidelser. I tillegg til
psykose, sier Beth, sliter mange av pasientene med
psykiske problemer som PTSD, rusavhengighet,
depresjoner, og TBI. ACE-prosjektet er et 4-årig
forskningsprosjekt som tar sikte på å få deltagerne
tilbake i jobb eller utdanning. I dette prosjektet
jobber Beth med et team av erfarne klinikere, blant
annet Heline Mirzakhanian.

Det er mye diskusjon i rehabiliteringsmiljøene for
tiden om kognitiv trening har ønskede overføringseffekter til skole, arbeid, sosialfungering og hverdagsfungering. En metastudie fra 2016 viste at
kognitiv trening av arbeidsminne alene ikke er
nok for å få til overføringseffekter til andre intellektuelle ferdigheter (Melby-Lervåg et al, 2016).
Kanskje nettopp derfor ser vi at nyere forskningsprosjekter med kognitiv trening, kobler treningen
sammen med andre teknikker for å få ønskede
overføringseffekter. Vi vet fra sportsmiljøene at
alpinkjørere som trener med vekter ikke kjører
bedre uten at de kombinerer vekttreningen med
løypekjøring. Det ville være rart om ikke noen av
de samme prinsippene er gyldige for trening av
hjernefunksjoner. Det jobbes både her i Norge og
over dammen, for å få til et nevropsykologisk behandlingstilbud som nevro-klinikere bør kjenne til.
REFERANSER
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Heline Mirzakhanian (til venstre) er Assistant Clinical Professor
ved Department of Psychiatry, Early Psychosis Treatment Center
University of California San Diego. Heline jobber nært med Beth
på hennes forskningsprosjekter rettet mot amerikanske veteraner
fra Afghanistan og Irak krigene.

Her viser Beth en Zen garden som psykosepasientene som hun
jobber med i forskningsprosjektet, steller. Hagen er på verandaen utenfor et rom der pasientene får daglige timer i Mindfulness meditasjon.
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A room without a view
I dette rommet foregår det et adferdsanalytisk studie ved UCSD
for å skille mellom personer med schizofreni og personer med
bipolar lidelse. Personene blir ført inn i et helt mørkt rom hvor
et infrarødt kamera følger enhver bevegelse. Oppgaven de får
er å finne ut av hva som er i rommet. Basert på dyrestudier, har
forskerne en hypotese om at personer med bipolar lidelse er
mer følelsesstyrt og utforsker omgivelsene på en ustrukturert
og impulsiv måte. Beth sier at sporet etter bevegelsene i rommet
til de med bipolar lidelse, ligner på en tallerken med spaghetti.
De schizofrene er noe mer systematisk med mye mindre
bevegelser.

Nevropsykologiens
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Kjell Tore er nevropsykolog ved
Avdeling for akutt psykiatri og
psykosebehandling (TIPS) ved
Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Han tar fra de få med mye kunnskap, og gir
til de som trenger kunnskapen. I tillegg vil
han utjevne forskjeller i utdanning, økonomi
og ekspertise blant nevropsykologer i Norge,
i Europa og i verden for den saks skyld. Intet
beskjedent mål. Han er Erik Hessen – ektemann,
far, kliniker, professor i nevropsykologi (UiO)
og tidligere leder av NNF.

I sin ungdom var han på juniorlandslaget i Alpint og
godt vant med fart og spenning fra piste til piste. Et
utvekslingsår i Colorado i studietiden førte nesten
til at han ble igjen i USA med et skistipend ved Universitet i Denver. Heldigvis sa han nei. Han skulle
hjem for å studere medisin der faren var professor,
ved Aarhus Universitet i Danmark. Der startet Erik
på medisinstudiet. Men da han kom over en kopi av
Alexander Lurias The Working Brain (1973), byttet
han raskt over til psykologistudiet.

Erik ble spesialist i klinisk psykologi i 1988, og Knut
Dalen/Hallgrim Kløve ved Universitetet i Bergen
var hans veiledere for nevrospesialiseringen, som
han fikk i 1991. Han oppfatter ikke seg selv som
en leder eller organisasjonstype. Han foretrekker
kliniker og forskerrollen, gjerne med en kvalitativ
tilnærming til faget basert på gode observasjoner
og grundig forståelse av hjernens nettverk og funksjonelle systemer. Men organisasjonsleder ble han…
igjen og igjen og igjen.
Samtalen er aldri langt unna hans organisasjonsarbeid. Erik reflekterer i bakspeilet om det strategiske grepet som ble tatt i Norge for mange år
siden, som har gitt psykologer en så sterk posisjon
i helsevesenet i dag. Modellen for spesialistutdanningen valgt av Psykologiforeningen i 1958 var
basert på det samme løpet som legene hadde. Erik
forteller at ”Norge sannsynligvis var først i verden
med spesialistutdanning i klinisk psykologi”. Dette
bidrar til at psykologer står så sterkt i Norge i dag
– vi er trent i å utføre selvstendige utredninger,
beslutninger og behandlinger. I Europa er det
meget sterke miljøer innen nevropsykologi, men

utdanningen for å bli nevropsykolog kan variere
fra 1 måned til 5 år. Norge har den lengste spesialistutdanningen. Ordninger i Norge gjør at kliniske
nevropsykologer er på topp i Europa både når det
gjelder posisjon i helsevesenet og i lønn, sier Erik.

I tillegg til å være leder av NNF i to omganger,
er Erik nå leder av The European Federation of
Neuropsychologlogical Societies. I vinter ble han
valgt inn som styremedlem i The International
Neuropsychological Society. For tiden leder Erik
en gruppe, bestående av en rekke internasjonalt
fremtredende nevropsykologer, som arbeider med
å utvikle internasjonale kjernekriterier for klinisk
nevropsykologi. Tanken er at dette forhåpentlig kan
veilede dem som skal utvikle spesialistutdanninger
i land som ikke har spesialistutdanning i nevropsykologi. Faktisk gjelder det for de fleste land og
foreløpig kommer vårt fag kun en liten minoritet av
verdens befolkning til gode.
En som satt i styret da Erik var styreleder i NNF,
Jan Magne Krogstad, sier at Erik er den som satt
igjen til siste slutt natt til søndag, etter mange
årsmøter. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene.
”En likandes og kunnskapsrik kar, med bredt faglig
engasjement”, sier Krogstad.
Jeg møter Erik i flotte lokaler på Oslos beste vestkant. Der driver han og kona (Helen Haanes)
- begge nevropsykologer med hjemmel - en omfattende praksis i klinisk nevropsykologi. Utover
klinisk praksis er Erik engasjert i forskning og har
hovedansvar for nevropsykologien i prosjektet
Dementia Disease Initiation, som er et nasjonalt

Profil

prosjekt, ledet fra Nevroklinikken på Ahus, med
det formål å finne tidlige prediktorer for demensutvikling. Håpet er at veldig tidlige prediktorer skal
kunne bidra til forebygging/behandling av degenerative hjernesykdommer.

Erik ser for seg at i fremtiden kan mer og mer
kognitiv testing bli gjort på PC. Da blir det viktig at
vi som fagpersoner opprettholder det «menneskelige blikket» etter hvert som flere og flere arbeidsoppgaver automatiseres. Han understreker hvor
”stor terapeutisk betydning” tilbakemelding av
resultater og funn kan ha i klinisk nevropsykologisk
praksis. ”Det vil aldri en robot kunne gjøre».

Det glimter i øyet når Erik mimrer om barndommen sin på Ulvøya i Oslofjorden. ”En flott barndom
nesten helt uten tilsyn”. Vi bygde hytter i trærne,
skøyt piler mot hverandre, og padlet ut på isflak
om vinteren. Han husker godt en kald vinterdag
som 7-åring da han måtte hoppe i sjøen og svømme
i land fra et isflak som begynte å drive lenger og
lenger ut i Bunnefjorden. ”Det var en tid hvor du
lærte å bruke kroppen og handle med omgivelsene,”
sier Erik. En tid da heltene ikke trengte å drepe
noen. En tid før mobilen og nettbrett. En tid da Erik
ofte ble valgt som Robin Hood av kameratgjengen.
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Gjennom årene har Erik blitt dus med et stort, internasjonalt nettverk av verdenskjente nevropsykologer og forskere. Her sitter
Erik på et svaberg i Oslo fjorden (midterste bilde) og filosoferer over fremtiden for nevropsykologi med Professor Jennie Ponsford
som er en verdensledende kliniker, nevropsykolog og forsker innen behandlinger for traumatiske hjerneskader (TBI). Professor
Ponsford er tilknyttet Monash Department of Psychological Medicine and Royal Ryde Rehabilitation Centre i Sydney, Australia.
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Ettertraktet foredragsholder: Ved årsmøte for Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) i September
i år skal Erik holde foredrag om status og fremtidsutvikling av nevropsykologi i Europa. Resultatene stammer fra undersøkelser
gjort av FESN og European Federation of Psychologists (EFP) om klinisk nevropsykologi i Europa.

Årsmøtekonferanse NNF
NORSK
NEVROPSYKOLOGISK
FORENING

Clarion Hotel Stavanger
16.-18. November 2017

PROGRAM
Torsdag 16. november
Kl. 1200 -1300: Registrering
Kl. 1300 -1315: Åpning: Leder av organiseringskomiteeen i Stavanger Stian Stangeland Maroni og
leder av NNF Jens Egeland
Kl. 1315 -1430: Professor John de Luca: Are you Tired of Figuring out What Fatigue is? Fatigue,
Cognition and Mental Effort
Kl. 1430 -1500: Pause
Kl. 1500 -1615: John de Luca (forts.)
Kl. 1615 -1630: Pause
Kl. 1630 -1800: Nevropsykologi i Stavanger:
• Egon Hagen: Stayer studien; nevropsykologiske forandringer knyttet til avhengighet- implikasjoner
for behandling
• Stian Langeland Maroni: Kognitiv svikt ved autoimmune sykdommer
• Kolbjørn Brønnick: Cortical thickness reductions in ultra-high risk for psychosis: Relationship with
neurocognitive impairment
Fredag 17. November
Kl. 0900 -1015: Assistant Professor Naomi Friedman: Development and structure of Executive Function abilities
Kl. 1015 -1030: Pause
Kl. 1030 -1145: Naomi Friedman (forts)
Kl. 1145 -1200: Pause
Kl 1200 -1300: Nye behandlingstilnærminger:
• Professor Gøran Søderlund: Treating ADHD and inattention with auditory white noise: Empirical
findings and some basic theory
• Nevropsykolog/PhD stipendiat Gry Bang-Kittilsen: Effects of physical training on cognition in schizophrenia
Kl. 1300 -1400: Lunch
Kl. 1400 -1530: Professor Faraneh Vargha-Khadem: Developmental amnesia
Kl. 1530 -1545: Pause
Kl. 1545 -1615: Faraneh Vargha-Khadem (forts.)
Kl 1630 -1730: Årsmøte Norsk Nevropsykologisk forening
Kl. 1740 -1815: Dialogmøte mellom NPF og nevropsykologer med avtalepraksis
Kl. 2000:

Årsmøtemiddag

Lørdag 18. November
Kl. 0930 -0950: PhD/nevropsykolog Annette Holth Skogan: Finmotorisk funksjon hos norske skolebarnresultater fra en ny normeringsstudie.
Kl. 0950 -1015: PhD/nevropsykolog Per Ola Rike: Endringer i førerkortforskriften og implikasjoner
for nevropsykologer.
Kl. 1015 -1030: Pause
Kl. 1030 -1240: Presentasjon av nye norske doktorgrader
Kl. 1240 -1300: Diskusjon og avslutning
Informasjon om foredragsholdere og symposier finnes på: www.nevropsyk.org

