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Styreleder i NNF og vitenskapelig redaktør:
Nevropsykologer er opptatt av å være oppdatert faglig. Nye forskningsfunn må diskuteres og
vurderes og kunnskapen de bibringer må vurderes i forhold til det vi vet fra før. I denne utgaven
av fagtidsskriftet har vi to vitenskapelige artikler som utfordrer det mange har trodd til nå.
Christine Mohns artikkel om kognitiv funksjon etter ECT konkluderer med at gruppen som
mottok elektrosjokk-behandling hadde færre depressive symptomer etterpå. Det er i tråd med
tidligere funn, men mange kan bli overrasket over at de også fungerte bedre kognitivt etter
behandling. Subjektivt opplevde de imidlertid ikke at hukommelsen var blitt bedre. En begrensning som Mohn trekker frem, er at hun ikke har hatt gode tester tilgjengelig for å undersøke
retrograd selvbiografisk hukommelse. Funnene utfordrer manges tenkning om at det er en kognitiv pris å betale for symptomletten etter ECT, men peker på behov for å 1) utvikle en bedre forståelse av forholdet mellom subjektiv og «objektiv» kartlegging av kognitiv funksjon, samt utvikle
metoder for kartlegging av retrograd hukommelse, som i realiteten ikke undersøkes i standard
nevropsykologiske undersøkelser.
Ragnhild Lossius sin artikkel om «omvendt crowding effekt» utfordrer ideen om språket som hjernens eneste imperialist. Hun beskriver et kasus kjennetegnet av språkvansker etter skade i høyre
hjernehalvdel og reiser spørsmål om dette skyldes at typiske høyrehjernefunksjoner forsyner seg av
hjernekraft til fortrengsel for språklige funksjoner i den plastiske hjernen. Les og bli klok eller overrasket! Eller begge deler.
En som er klok – uten at vi kan si at det overrasker- er tidsskriftets redaktør Kjell Tore Hovik. På den
store psykologikongressen ble han tildelt pris for årets doktorgrad! Vi gratulerer!
		
Jens.Egeland@siv.no.
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Ansvarlig redaktør:
Årsmøte er gjennomført, to nye styremedlemmer er på plass og helligdagene gir oss rom til refleksjon om året som har gått og året som står foran oss. Verden og samfunnet er i endring mer enn
noen gang, og den digitale hverdagen flommer over oss i form av dingser på armen, i hånda, i øret,
på hodet, i klærne, i hjemmet, på jobben, i fritiden… og snart i hjernen. Hm. Vi så på årsmøte at på
NTNU jobber de med å utvikle et data-basert nevropsykologisk test-batteri som vil gjøre det gamle
pen-og-papir formatet overflødig for de aller fleste av våre pasienter. Og når PC'n finner ut hva som
feiler oss, vil flere bedrifter som nå bruker nyvinninger innen hjerneforskning, tilby Brain-computer
interface (BCI) produkter for å rette eller ‘augment’ mennesket. Som med elbiler, skal datateknologien gjøre oss mindre feilbar, og mer fleksibel, sterkere, tryggere og enda flinkere. Mennesket skal også
bli mer effektivt. For å henge med må nevropsykologer bli datakyndige, dings-kyndige, apps-kyndige
og BCI-kyndige. Kjennskap til ny teknologi vil bli en nødvendighet for å kunne teste, tolke, formidle
og forandre tanker, følelser og adferd i fremtiden. I neste utgaver kommer vi til å se på mulighetene
og utfordringer vi står ovenfor i fremtidens high-tech hverdag.
I tillegg til de vitenskapelige artiklene, ønsker vi i denne utgaven å trekke frem noen forelesninger
fra årsmøtet i Stavanger, som var en sjelden og verdifull oppdatering med kollegaer. En spesiell takk
rettes til Knut Dalen som har bidratt med flotte bilder fra årsmøtet.
Kjell.Tore.Hovik@sykehuset-innlandet.no
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Kognitive effekter
av ECT ved
depresjonslidelser
ENGLISH SUMMARY
Aim: The project aims to describe the cognitive effects of electroconvulsive therapy (ECT)
in patients with major depressive disorder. The participants are followed for 2 years after
cessation of ECT. The current paper presents data from cognitive assessments taken at
6-week and 6-month follow-up points. In addition, baseline comparisons of cognitive
function in patients and healthy controls are described.

Method: The patient group consisted of 33 participants, who were matched according to
gender, age, and education level with 33 healthy controls. Cognitive function was assessed
with the MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) prior to, 6 weeks, and 6 months
after ECT.
Results: At baseline, the patient group displayed significantly poorer cognitive function
than the control group. Relative to the baseline results, the cognitive test scores of the patient group were significantly improved 6 weeks after ECT. These results were sustained
at the 6-month follow-up assessment. Simultaneously, there was a significant reduction
in depressive symptoms. Moreover, the level of subjectively reported everyday memory
problems was unaltered throughout the study period.
Conclusion: Individuals with major depression exhibited compromised cognitive function compared to healthy participants. During the first 6 months after ECT, the patients’
cognitive function was significantly improved from baseline.
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ECT

SAMMENDRAG
Formål: Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge kognitive effekter av elektrokonvulsiv behandling
(ECT) for depresjonslidelser. Deltakerne følges i 2 år etter avsluttet ECT. Dette er resultatene fra de første 6
månedene.
Metode: Pasientgruppen bestod av 33 personer med alvorlig depresjonslidelse, som ble sammenliknet
ved baseline med en frisk kontrollgruppe på 33 personer matchet for kjønn, alder og utdannelse. Kognitiv
utredning med MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) ble foretatt før behandlingsstart, 6 uker og
6 måneder etter ECT.
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Resultater: Ved baseline hadde pasientgruppen signifikant lavere kognitiv funksjon enn kontrollgruppen.
Depresjonsgruppens kognitive funksjon var signifikant bedret ved 6-ukers-målingene, og disse resultatene
var opprettholdt etter 6 måneder. Parallelt med dette forekom signifikant symptomlette. Forekomsten av
subjektivt rapporterte hukommelsesvansker var uforandret fra baseline.
Konklusjon: Personer med depresjonslidelser var kognitivt svekket sammenliknet med friske mennesker.
I løpet av de første 6 månedene etter ECT-behandling ble den kognitive funksjonen betydelig forbedret.
Bakgrunn
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en effektiv behandlingsmetode for depresjonslidelser der hvor
medikamentell eller psykoterapeutisk intervensjon
ikke har hatt ønsket resultat. Frykt for kognitive
bivirkninger kan imidlertid føre til manglende samtykke til denne behandlingen (Fraser, O’Carroll, &
Ebmeier, 2008). Det er knyttet usikkerhet til typen,
graden og varigheten av kognitive bivirkninger,
hovedsakelig på grunn av manglende systematisk
oppfølging etter ECT (Rasmussen, 2016). Demografiske faktorer som kjønn, alder, og premorbid
intellektuell funksjon kan påvirke forekomsten av
bivirkninger (Sackeim et al., 2007). Det samme kan
behandlingsspesifikke faktorer som elektrodeplassering og stimulustype (Payne & Prudic, 2009;
Sackeim et al., 2007).

En metaanalyse viser at redusert kognitiv funksjon,
primært knyttet til prosesseringshastighet, eksekutivfunksjoner og retrograd selvbiografisk hukommelse, er vanlig de første dagene etter ECT, men
at disse funksjonene bedres i forhold til baselinemålingen 2 uker etter ECT (Semkovska & McLoughlin, 2010). Enkeltstudier har vist initiell kognitiv
reduksjon og deretter bedring sammenliknet med
baseline etter 1 måned (Maric et al., 2015) og 3
måneder (Bodnar et al., 2015) etter avsluttet ECT-
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serie. Den hittil mest omfattende undersøkelsen
ble foretatt av Sackeim et al. (2007), som fulgte
pasientene i 6 måneder etter avsluttet behandling.
På det tidspunktet var fortsatt redusert prosesseringshastighet og biografisk hukommelse til stede
hos et mindretall av pasientene, hovedsakelig eldre
kvinner og personer med lav premorbid intellektuell funksjon.

Et metodologisk hovedproblem ved de ovennevnte
studiene er mulige test-retest-effekter grunnet
flere nevropsykologisk utredninger i løpet av kort
tid. Det internasjonalt standardiserte MATRICS
Consensus Cognitive Battery (MCCB, Nuechterlein
& Green, 2006) ble satt sammen blant annet for å
unngå dette problemet. Dette batteriet består av
ti nevropsykologiske tester som gir et mål på syv
kognitive domener: Prosesseringshastighet, Oppmerksomhet/Vigilans, Arbeidshukommelse, Verbal
læring, Visuell læring, Resonnering/Problemløsning og Sosial kognisjon. Testene har alternativt
stimulusmateriale der dette er nødvendig. Batteriet
ble primært sammensatt med tanke på kognitiv
utredning ved schizofrenilidelser, men har vist seg
egnet også ved unipolar (Murrough et al., 2015) og
bipolar depresjonslidelse (Burdick et al., 2011). For
tiden er den norske versjonen av MCCB i bruk ved
to oppfølgingsprosjekter av ECT-pasienter (Kessler
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et al., 2014; Mohn & Rund, 2016a;b;c). Bruken av
MCCB i kognitiv ECT-forskning muliggjør ikke bare
utredningen av et bredt spekter av kognitive funksjoner, men også internasjonal sammenlikning av
resultater.
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Et annet metodeproblem ved den eksisterende ECTforskningen er den relativt korte oppfølgingsperioden. De første månedene etter avsluttet behandling
er en ustabil fase for mange pasienter og kan innebære blant annet utskriving fra døgninstitusjon
og oppstart av poliklinisk behandling, endring av
medikamenter eller psykoterapeutisk fokus. Mange
vender også tilbake til arbeidsliv eller studier etter
sykmelding. Slike endringer kan påvirke den kognitive fungeringen, og for kort oppfølgingsperiode
etter ECT kan gjøre det vanskelig å skille de
kognitive effektene av ECT fra dem som skyldes en
ustabil livssituasjon.
Hensikten med denne artikkelen er å presentere
noen av resultatene fra dette longitudinelle prosjektet der den norske versjonen av MCCB brukes.
Kognitive baselineresultater sammenliknes mellom
syke og friske, og testresultatene fra utredningene
foretatt 6 uker og 6 måneder etter avsluttet ECTbehandling beskrives.

Metode
Deltakere
Pasientgruppen (tabell 1) ved baseline bestod av 33
deltakere som var innlagt i Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold for ECT-behandling fordi tidligere
kombinasjon av medikamentell og psykoterapeutisk intervensjon ikke hadde hatt tilstrekkelig effekt.
Inklusjonskriterier var alder mellom 18 og 70 år,
samtykkekompetanse til både ECT og prosjektdeltakelse, evne til å forstå muntlig og skriftlig norsk
og hoveddiagnose alvorlig depressiv episode i henhold til ICD-10-kriteriene (WHO, 1993). Diagnostiseringen ble gjennomført av ansvarlig behandler i
klinikken i henhold til kriterier for ICD-10-systemet
og opplysninger hentet fra journal. Eksklusjonskriterier var nåværende rusmisbruk, tidligere eller
nåværende nevrologisk lidelse eller skade, og gjennomgått ECT-behandling i løpet av de siste to årene.
Tilbakevendende unipolar depressiv lidelse var den
hyppigst forekommende diagnosen i pasientgruppen (n=23), mens 10 hadde bipolar lidelse type 2.
Syv hadde opplevd psykotiske symptomer under
depresjon, 9 hadde symptomer på en angstlidelse
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og 4 oppfylte delvis kravet til en personlighetsforstyrrelse (ICD-10). Fem av pasientene hadde gjennomgått ECT-behandling for mer enn 2 år siden.
Med unntak av innsovningsmidler, var psykotropisk medikasjon blitt seponert før første kognitive
utredning (tabell 2).

Pasientene ble inkludert fra mars 2011 til november 2014. Den første kognitive utredningen ble
foretatt 1-2 dager før oppstart av ECT-behandling,
og foregikk på en poliklinikk eller sengepost.
Oppfølgingsundersøkelsene ble foretatt på en
poliklinikk eller hjemme hos pasienten, 6 uker og
6 måneder etter avsluttet ECT-behandling.
Ved de to oppfølgingsmålingene hadde kun 31 av
pasientene praktisk mulighet til å delta, derfor er
deltakerantallet presentert i tabell 1 litt høyere enn
i tabell 3 og 4.

Gjennomsnittlig antall ECT-stimuleringer i serie var
11.9 (SD 4.1), og behandling ble gitt 2 (n=3) eller 3
(n=28) ganger/uke. Alle pasientene mottok firkantede kortpulser (0.5 ms) fra et Thymatron-apparat,
med aldersbestemt dosering. Høyre unilateral
elektrodeplassering var vanligst (n=23). Bifrontal
(n=1) og blandet høyre unilateral-bifrontal plassering (n=7) ble også brukt.

Kontrollgruppen (tabell 1) bestod av 33 friske personer som var parvis matchet med pasientgruppen i
henhold til kjønn, alder og utdanningsnivå. Se Mohn,
Sundet og Rund (2012) og Mohn og Rund (2016a)
for detaljert informasjon om rekrutteringsprosedyre
og matching. Kontrollgruppen er hentet fra det norske referansematerialet for norsk MCCB (Mohn et al.,
2012), der totalt 300 friske kvinner og menn mellom
12 og 69 år og bosatt i Oslo, Akershus eller Buskerud
deltok. Inklusjonskriteriene var normal eller korrigert til normal syn- og hørselsfunksjon og flytende
norsk tale- og leseforståelse. Eksklusjonskriteriene
var dysleksi, mental retardasjon, kognitiv utviklingsforstyrrelse, pågående psykisk eller nevrologisk
lidelse, kjent nevrologisk skade, tidligere bevissthetstap av mer enn 10 minutters varighet, bruk av
psykotropiske medisiner eller andre legemidler som
påvirker kognitiv funksjon, tidligere eller pågående
rusmisbruk, og kronisk somatisk sykdom som gir
smerte og/eller tretthet. Alle deltakerne ble bedt om
å unngå inntak av alkohol og innsovningsmedisiner
kvelden før testing. Deltakerne i kontrollgruppen ble
kun testet ved baseline.
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Alle deltakerne ga skriftlig
samtykke til den kognitive
utredningen. Pasientgruppen
ga i tillegg skriftlig samtykke
til ECT-behandling. Prosjektet ble utført i henhold til
Helsinki-deklarasjonens
retningslinjer, og er tilrådd
av Regional komite for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK-Sørøst).
Kognitiv utredning
Graden av depresjonssymptomer ble målt ved Montgomery Åsberg Depression Rating
Scale (MADRS, Montgomery
& Åsberg,1979). Selvrapporterte kognitive vansker ble
kartlagt ved Everyday Memory Questionnaire (EMQ,
Sunderland, Harris & Gleave,
1984).

Tabell 1. Demografisk beskrivelse (ved baseline) av deltakerne
Depresjonsgruppe (n=33)
Alder (gj.snitt år)
46.5( SD 10.6)
Kjønn
10 menn, 23 kvinner
Utdannelse
Grunnskole
n = 10 (30.3 %)
Videregående skole
n = 12 (36.4 %)
BA / BA +
n = 11 (33.3 %)
Antall år med depresjon
20.8 (SD 10.5, range 5 (gj.snitt)
40)

n = 8 (24.2 %)
n = 15 (45.5 %)
n = 10 (30.3 %)
-
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Tabell 2. Medikamentdoser i depresjonsgruppen (N=31-26)
Medikamenttype

Baseline

6 uker etter ECT

6 mndr. etter ECT

Antidepressiva

2.5

2.4

1.5

Antipsykotika

1.1

1.3

0.8

Litium

0.8

0.8

0.8

Antikonvulsiva

0.6

0.2

0.6

Dosering er oppgitt i CDD (calculated daily dose/beregnet døgndose), basert på anbefalt
døgndose (WHO, 2010).

Testbatteriet MCCB består av ti tester som reduseres
til syv kognitive domener: Prosesseringshastighet
(Trail Making Test-A, United States War Department,
1944; Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia,
Keefe, 1999; og Fluency, Blair & Spreen, 1989),
Oppmerksomhet (Continuous Performance TestIdentical Pairs, Cornblatt, Risch, Faris, Friedman &
Erlenmeyer-Kimling, 1988), Arbeidshukommelse
(Wechsler Memory Scale – Spatial Span Test,
Wechsler, 1997; og University of Maryland LetterNumber Span Test, Gold, Carpenter, Randolph, Goldberg & Weinberger, 1997), Verbal læring (Hopkins
Verbal Learning Test revised, Brandt & Benedict,
2001, Visuell læring (Brief Visuospatial Memory
Test revised, Benedict, 1997), Resonnering/
Problemløsning (Neuropsychological Assessment
Battery- Mazes, White & Stern, 2003) og Sosial
kognisjon (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, Mayer, Salovey & Caruso, 2002). I tillegg
kan det regnes ut en samlet skåre, gjennomsnittet
for de syv domene-skårene, for generell kognitiv
funksjon. For to av disse testene, HVLT-R og BVMT-R,
finnes forskjellige versjoner som brukes ved
repeterte målinger for å unngå læringseffekter ved
gjentatt testing. Disse alternative versjonene ble
valgt ved de to oppfølgingstidspunktene.
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Kontrollgruppe (n=33)
46.7 (SD 10.9)
10 menn, 23 kvinner

Statistikk
Alle testresultater er oppgitt i råskårer, da det ikke
finnes normerte skårer for aldersgruppen over 59
år. Statistiske analyser ble foretatt med IBM SPSS
versjon 22. Gruppeforskjeller ved baseline ble analysert med ANOVA. Effektstørrelser er rapportert
som η2. Endringer i kognitiv funksjon fra baseline og til oppfølgingstidspunktene ble analysert
i en linear mixed models-prosedyre for repeterte
målinger. Sammenhengen mellom kontinuerlige
variabler ble analysert med Pearsons korrelasjoner.
Resultater
Kognitive forskjeller
mellom depresjonspasienter og friske
Ved baseline var depresjonsgruppens testresultater signifikant lavere enn den friske gruppens, og
lå stort sett 1- 1.5 standardavvik under det friske
gjennomsnittet (tabell 3). Gruppeforskjellene
var størst for domenene Prosesseringshastighet,
Resonnering/Problemløsning og Arbeidshukommelse. Da noen av deltakerne i pasientgruppen
hadde symptomer på bipolar lidelse eller angst og
noen tidligere hadde gjennomgått ECT-behandling,
ble disse variablene lagt inn som kovariater i nye
analyser av gruppeforskjeller. Denne prosedyren
medførte ikke endringer i resultatene oppgitt i
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tabell 3. Det var ingen statistisk signifikant sammenheng mellom antall år med depresjonsplager
og kognitive testresultater (p’er > .05). I henhold til
hva en kan forvente av aldersforskjeller i kognitiv
funksjon (Mohn et al., 2012), var korrelasjonene
mellom alder og kognitive testresultater stor sett
statistisk signifikante (p’er < .05), slik at yngre
alder var relatert til høyere testskårer.

Kognitiv endring i depresjonsgruppen
Seks uker etter avsluttet ECT-behandling var
depresjonsnivået halvert, og det ble ikke rapportert signifikante endringer i hukommelsesplager i
hverdagen. På dette tidspunktet var den kognitive
funksjonen enten uendret eller signifikant forbedret
fra baseline. Forbedringen gjaldt domenene Prosesseringshastighet, Oppmerksomhet og Resonnering/
Problemløsning. Disse resultatene ble opprettholdt
6 måneder etter avsluttet ECT (tabell 4).

Ingen av pasientene viste forverring av depresjonstilstanden etter ECT. Ved 6-ukers-målingen viste
fire av pasientene ingen symptomlette, og en av
dem hadde opplevd en kortvarig forvirringstilstand
i dagene rett etter avsluttet ECT. Etter 6 måneder
hadde to av pasientene fortsatt ingen antidepressiv
effekt av ECT. Det kan tenkes at disse få pasientene
ikke viste den samme kognitive bedringen som de
andre, men statistiske analyser av et så lavt antall
individer lar seg ikke gjøre.
Korrelasjonsanalyser av sammenhengen mellom alder og kognitiv funksjon etter 6 uker og 6
måneder var stort sett statistisk signifikante, som
ved baseline (se ovenfor). Tilsvarende analyser av
sammenhengen mellom antall ECT-stimuleringer
og kognitiv funksjon var ikke statistisk signifikante
(p’er > .05). Det ble funnet en svak sammenheng
mellom lang depresjonstid før baseline og redusert
Arbeidshukommelse og Verbal læring 6 uker og 6
måneder etter ECT (p’er < .05).

Tabell 3. Kognitive testskårer (råskårer) ved baseline for depresjonsgruppen og den friske
kontrollgruppen.
Depresjonsgruppe
(N=33)
Prosesseringshastighet
TMT-A
47.2 (21.4)
Symbolkoding
41.7 (10.9)
Ordflyt
22.2 (8.1)
Arbeidshukommelse
SS-WMS
13.4 (3.0)
LNS
12.6 (3.5)
Verbal læring
HVLT-R
23.2 (5.4)
Visual læring
BVMT-R
22.0 (7.4)
Resonnering / Problemløsning
Labyrinter
12.6 (8.2)
Sosial kognisjon (n=30)
MSCEIT
93.0 (8.3)
Oppmerksomhet / Vigilans (n=24)
CPT-IP
2.5 (0.5)

Kontrollgruppe
(N=33)

F (sign.)

η2

29.3 (8.6)
54.9 (8.8)
27.0 (5.4)

20.07 ***
29.14 ***
8.11 **

.24
.31
.11

15.7 (2.5)
14.0 (2.3)

11.20 ***
4.04 *

.15
.06

26.1 (4.8)

5.47 *

.08

25.9 (5.2)

6.18 *

.09

19.1 (4.6)

15.73 ***

.20

99.1 (7.9)

8.83 ***

.13

2.7 (0.5)

4.29 *

.07

Resultatene er oppgitt i gjennomsnitt (SD). F: signifikanstest av gruppeforskjeller. ***: P
<.001, **: P <.01, *: P <.05. η 2: effektstørrelse.
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Tabell 4. Depresjonsnivå, subjektiv kognitiv fungering og testskårer (råskårer) for
depresjonsgruppen (N=31).
Baseline
6 uker etter ECT
Gj.snitt (SD) Gj.snitt (SD)
MADRS
33.8 (8.1)
15.6 (9.2)
EMQ
104.0 (37.9) 107.9 (43.6)
Prosesseringshastighet
TMT-A
48.7 (25.8)
39.8 (21.4)
Symbolkoding
40.5 (13.0)
44.6 (12.0)
Ordflyt
21.3 (8.5)
22.2 (6.4)
Arbeidshukommelse
SS-WMS
13.2 (3.0)
13.6 (3.2)
LNS
12.3 (3.9)
12.6 (3.8)
Verbal læring
HVLT-R
22.6 (6.0)
23.2 (6.2)
Visual læring
BVMT-R
21.4 (8.6)
23.5 (8.0)
Resonnering / Problemløsning
Labyrinter
13.5 (8.1)
13.9 (7.9)
Sosial kognisjon (n=27)
MSCEIT
93.7 (8.0)
94.6 (9.5)
Oppmerksomhet / Vigilans (n=21)
CPT-IP
2.5 (0.5)
2.7 (0.5)

6 mndr.etter ECT
Gj.snitt (SD)
17.7 (8.3)
98.5 (42.6)

T (sign.)

37.0 (16.5)
46.4 (12.9)
24.5 (7.0)

-3.00 **
3.57 ***
2.98 **

14.2 (3.3)
12.6 (3.4)

1.88
0.74

23.1 (6.3)

0.48

23.7 (7.6)

1.74

16.1 (7.7)

2.62 *

95.3 (8.4)

1.40

2.8 (0.5)

4.12 ***

-7.01 ***
-0.67

A
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***: P <.001, **: P <.01, *: P <.05. T: signifikanstest av tidsforskjeller.
Diskusjon
Den norske versjonen av MCCB synes godt egnet
til å beskrive forskjeller i kognitiv funksjon mellom depresjonspasienter og friske kontroller. I
denne studien lå alle testskårene hos den første
gruppen signifikant under gjennomsnittet for den
friske gruppen ved baseline. Dette bekrefter funn
fra undersøkelser med andre testbatterier (Lee,
Hermes, Porter, & Redoblado-Hodge, 2012; Trivedi
& Greer, 2014) og med det norske MCCB brukt ved
utredning av kognitiv funksjon ved bipolar lidelse i
depressiv fase (Kessler et al., 2014).
Etter ECT-behandling i depresjonsgruppen var den
kognitive funksjonen enten uendret fra baseline
eller signifikant forbedret, både ved 6 ukers- og 6
måneders-oppfølgingen. Effekten var størst for domenene Prosesseringshastighet, Oppmerksomhet
og Resonnering/Problemløsning. Forbedret kognitiv funksjon er også rapportert av andre 2 uker
(Semkovska & McLoughlin, 2010), 1 måned (Maric
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et al., 2016) og 3 måneder (Bodnar et al., 2016)
etter avsluttet ECT ved depresjonslidelser. Disse resultatene avviker fra Sackeim et al.s (2007) funn av
dårligere prestasjon på oppgaver som måler prosesseringshastighet etter ECT. En forklaring kan være
at nyere studier kun benytter firkantpulsstimulering, mens Sackeim et al. også inkluderte pasienter
som mottok sinuskurvestimulering, en ECT-metode
som er antatt å gi sterkere kognitive bivirkninger
(Sackeim et al., 2007).

De nevropsykologiske testene som brukes som mål
på de ovennevnte 3 domenene er tidsbaserte, og
raskere utført arbeid er et kjennetegn på depresjonslette (Lee et al., 2012). Etter ECT-behandling
var depresjonsskåren halvert, og symptomlette kan
være en forklaring på den kognitive prestasjonsforbedringen. Depresjonslette fører til mindre tretthet og økt motivasjon, og i sin tur bedret testresultat.
Hvorvidt ECT-indusert depresjonslette virker24
via
andre mekanismer enn de rent motivasjonelle, er
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ennå usikkert. I hovedsak skyldes dette at det
nevrobiologiske grunnlaget for ECTs virkningsmekanismer ikke er ferdig utredet. Vi vet imidlertid
at de elektriske impulsene utløser et kortvarig
epileptisk anfall, primært i frontale områder. Disse
anfallene medfører økt forekomst av delta- og
theta-bølger, som er positivt korrelert med behandlingens antidepressive effekt (Heikman et al.,
2001; Johanson et al., 2005). Det har imidlertid
ikke vært mulig å trekke entydige konklusjoner
om sammenhengen mellom elektrofysiologiske
endringer og kognitiv funksjon (Nobler & Sackeim,
2008). Et tilsvarende uklart bilde ses der regional
cerebral blodgjennomstrøming er forsøkt relatert til kognitive testresultater etter ECT (Nobler
& Sackeim, 2008). En annen mulig forklaring kan
være nevroplastiske endringer i kortikale områder
som understøtter innlæring og korttidshukommelse (Nordanskog et al., 2010). Midlertidig økt
hippocampusvolum er vist hos depresjonspasienter
i tiden etter ECT (Nordanskog et al., 2010), men
betydningen av disse endringene på lengre sikt,
både for sykdomsprognose og kognisjon, er ukjent.
Samtidig med de objektive kognitive forbedringene,
målt ved MCCB, var EMQ-skåren uendret fra baseline, det vil si at deltakerne ikke rapporterte endret
subjektiv kognitiv funksjon i det daglige som følge
av ECT-behandlingen. Diskrepans mellom objektive og subjektive mål av hukommelse og andre
kognitive funksjoner er kjent i faglitteraturen. Både
i pasientgrupper og hos friske kan høye testskårer
forekomme samtidig med selvrapportert dårlig
kognitiv funksjon (van der Elst, van Boxel, van
Breukelen & Jolles, 2008; Stenfors, Marklund, Hanson, Theorell & Nilsson, 2014). I tidligere analyser
av de data som er presenteres, fremkom det ingen
sammenheng mellom EMQ-skårene og MCCBskårene ved noe måletidspunkt (Mohn & Rund,
2016a,b,c). Den som ofte roter bort bilnøklene sine
og sliter med å følge med i samtaler der flere deltar,
kan godt vise god kognitiv funksjon i en avgrenset
og strukturert testsituasjon der en får klare instruksjoner om hvordan en skal utføre oppgaver
og dessuten blir oppfordret til å gjøre sitt beste.
Det faktum at EMQ-skåren var stabil mens MCCBskårene ble påvirket av behandling, tyder på at den
subjektive kognitive funksjonen er mer trekkavhengig enn de objektive testresultatene, som ser ut til i
større grad å være påvirkbare av eksterne faktorer,
i dette tilfellet ECT.
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Forskjeller mellom trekk- og tilstandsavhengige
(«trait or state») faktorer er også relevant for diskusjonen av forholdet mellom depresjon og kognisjon. Resultatene fra den ovennevnte forskningen
tyder på at både depresjon og kognitiv svekkelse,
målt ved nevropsykologiske tester, er midlertidige
tilstander og reduseres etter behandling. På den
annen side har andre rapportert vedvarende lav
kognitiv funksjon hos depresjonslette (Priess et al.,
2009). Videre har bedret funksjon etter depresjonslette vært vist for noen kognitive domener, men
ikke alle (Trivedi & Greer, 2014). De motstridende
funnene kan imidlertid forklares ved muligheten
for at depresjoner kan opptre både som tidsavgrenset tilstand og i kronisk form, og at disse
forskjellene er relatert til ulik aktivitet i forskjellige
kortikale nervekretser, hvilket i sin tur korrelerer
på ulikt vis med kognitive atferdsmål (Graham et
al., 2013). Antakelig vil genetiske faktorer samt
komorbiditet også kunne bidra til utvikling av både
bestemte depresjonstyper og kognitiv dysfunksjon
(Hasselbach, Knorr & Kessing, 2011). Identifikasjon av hvilke typer depresjon som responderer
best på ECT, som er relatert til bestemte nevrobiologiske funksjonsmønstre og som er forbundet
med generelle eller domenespesifikke kognitive
endringer, bør vektlegges i videre forskning.

Våre nevropsykologiske testresultater støtter ikke
vanlige antakelser om kognitiv svekkelse etter ECT
(Fraser et al., 2008). Vi fant heller ingen endring
i subjektivt opplevde hukommelsesvansker i det
daglige som følge av ECT. Det må imidlertid understrekes at vi ikke har målt endringer i selvbiografisk, retrograd hukommelse, dvs. hukommelse
for personlige opplevelser (f.eks. hvor en var på
ferie sist sommer, hvem en feiret jul sammen med
for et år siden, hvilke klær en brukte i et bryllup
for tre år siden o.l.), som er den kognitive funksjonen som oftest antas å være berørt av ECT
(Fraser et al., 2008). Testene som brukes for å måle
selvbiografisk hukommelse har så lav psykometrisk
kvalitet (Söderlund et al., 2014) og er dessuten så
tidkrevende at vi valgte ikke å bruke dem. Vi kan
dermed ikke med sikkerhet fastslå at ECT ikke gir
kognitive bivirkninger i vår pasientgruppe.
Resultatene må også ses i lys av andre begrensninger ved studien. Deltakerantallet er relativt
lavt, og det var derfor ikke mulig å utføre separate
statistiske analyser på grunnlag av kjønn, alder
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eller elektrodeplassering. Slike faktorer kan påvirke kognitive utfall etter ECT (Payne & Prudic,
2009; Sackeim et al., 2007). I tillegg var ikke ECTmetodikken standardisert, men anestesi, elektrodeplassering, strømstyrke og antall behandlinger ble
tilpasset hver enkelt pasient. Kontrollgruppen ble
kun testet ved baseline. Dermed kan en ikke være
sikker på at de kognitive endringene i depresjonsgruppen skyldes behandlingen de gjennomgikk og
ikke naturlig utvikling i form av regresjon i retning
av gjennomsnittet. Disse forholdene gjør denne
undersøkelsen klinisk relevant og representativ for
behandlingen som gis i vårt helseforetak, men kan
medføre noe usikkerhet rundt resultatene.
Fremtidig forskning bør adressere disse begrensningene. I tillegg er det nødvendig å følge pasientene i mer enn 6 måneder, slik at eventuelle senere
effekter av ECT blir oppdaget. Utvikling av psykometrisk tilfredsstillende metoder for kartlegging av
selvbiografisk hukommelse er et annet nødvendig
satsningsområde. Forståelse av det nevrobiologiske
grunnlaget for ECTs effekter, både på depresjon og

kognisjon, er en tids- og ressurskrevende prosess. Imidlertid kan mye av usikkerheten rundt
ECT som behandlingsform fjernes ved i første rekke
å redusere de metodologiske problemene skissert
ovenfor.
Konklusjon
Den norske versjonen av MCCB var godt egnet til å
utrede kognitiv funksjon hos depresjons-pasienter.
Sammenliknet med friske kontroller var pasientene var signifikant dårligere kognitivt fungerende
ved baseline. I løpet av de første 6 månedene etter
ECT-behandling ble depresjonsnivået signifikant
redusert og den kognitive funksjonen signifikant
forbedret i pasientgruppen. Dette gjaldt i særlig
grad prestasjon på tester der tidsbruk hadde
avgjørende betydning for resultatet. Samtidig
forekom ingen endringer i subjektivt rapporterte
hukommelsesvansker. Det konkluderes med at
deltakerne i denne studien har hatt positiv effekt av
ECT både med hensyn til symptomlette og kognitiv
funksjon.
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Hvert år nominerer universitetene i Norge 8 kandidater som gjennom
sitt doktorgradsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til psykologisk fagkunnskap. Norsk Psykologforeningens Forskningspolitisk utvalg avgjør
hvem som blir tildelt prisen, som blir utdelt på årets Psykologkongress.
I september i år fikk nevropsykolog og redaktør for Nevropsykologi,
Kjell Tore Hovik, tildelt prisen for 2017.

		

TEKST: MERETE GLENNE ØIE

Merete er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO,
spesialist i klinisk nevropsykologi, og forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet.

I sin doktorgradsavhandling levert ved Psykologisk Institutt UiO har Kjell Tore i over to år fulgt en gruppe barn
og ungdom med Tourette Syndrom (TS) og andre nevroutviklingsforstyrrelser, for å se hvordan evnen til å
utøve kontroll over tanker, følelser og adferd utvikler seg over tid (Hovik, 2016). Barna i alderen 8-17 år (116
gutter og 63 jenter) ble inkludert fra Sykehuset Innlandet som også finansierte studien. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrome og narkolepsy i Helse Sør-Øst bidro også med finansiering.
Blant mange forskere er TS ansett som en god modell for å forstå utviklingspsykopatologi (Leckman et al.,
2006). Det er brukt et stort utvalg av kognitive tester, selv-rapport skjemaer, foreldre rapporteringsskjemaer og
diagnostisk verktøy i prosjektet. Han sammenlignet utviklingen av barna med TS med utviklingen i en gruppe
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friske barn, barn med ADHD og barn med høyt fungerende autisme (ASD). Doktorgradsarbeidet inngikk i et
større prosjekt ledet av undertegnede som også var
Kjell Tores hovedveileder. I tillegg deltok biveiledere
professor Jens Egeland og professor Kerstin Plessen.
I tillegg til Kjell Tore var det to andre stipendiater
med på det større prosjektet (Erik Winter Skogli og
Per Normann Andersen). Til sammen er det publisert
12 artikler i internasjonale tidskrifter fra prosjektet.
Inhibitorisk kontroll
Baseline data viste at prestasjoner på oppgaver som
setter krav til inhibitorisk kontroll kunne skille mellom
barna med TS, ADHD og de friske barna (Hovik et al.,
2013). Barna med TS brukte lengre tid enn de friske
kontrollene på å respondere, men gjorde færre feil.
Barna med ADHD brukte også mer tid enn de friske
kontrollene, men de gjorde flere feil. Komorbid ADHD
hos barna med en TS diagnose resulterte i like mye
feil som hos de friske kontrollene. Som Kjell Tore
skriver i sine artikler er forskjellene i inhibitorisk
kontroll mellom de kliniske gruppene viktig informasjon i forhold til behandling av disse barna fordi de
ofte har lignende symptomer.

Hverdagsfungering
Spørreskjemaet Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) ble utfylt av foreldrene til barna
i prosjektet for å se om eksekutive hverdagsvansker
kunne skille mellom de kliniske gruppene (Hovik et
al., 2014). Kjell Tore brukte en spesiell analysemetode
for å kunne sammenligne relativ grad av vansker mellom to sentrale symptomtrekk i de kliniske gruppene.
Denne fremgangsmåten ga viktig informasjon. Relativ
til de andre kliniske gruppene, slet barna med TS med
mer emosjonelle reguleringvansker i hverdagen enn
med eksekutive funksjoner som planlegging, organisering og mental fleksibilitet.
Angst og depresjon symptomer over tid
På baseline viste resultatene at barna i de kliniske
gruppene hadde mer symptomer på angst og depresjon enn de friske barna. Resultater etter to års oppfølgingen ble presentert i hans tredje artikkel (Hovik
et al., 2015). Resultater viste at både barna med TS
og barna med ADHD fortsatt hadde mer symptomer
på angst og depresjon sammenlignet med den friske
kontrollgruppen til tross for at den eksekutive fungering hadde bedret seg. Et annen viktig funn var at
komorbid TS og ADHD var en prediktor for fremtidig
angst og depresjons symptomer. Etter to år rapport-
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erte barna med TS og komorbid ADHD fortsatt et høyt
nivå av angst og depresjons symptomer, mens barna
med kun TS rapporterte mye mindre angst og depresjons symptomer.
Hjernens tilpasningsevne over tid
Barnas tendens til å holde igjen impulser ved baseline
(inhibisjon) og velge riktigere enn de friske kontrollene, hadde utviklet seg over to år til en tendens til å
konsekvent ta tryggere valg i uforutsigbare situasjoner på kognitive tester. Kjell Tores funn kan
indikere at barn med TS får trening i å inhibere tics,
og at dette kan gjøre hjernen mer «trent» til å holde
igjen impulser i andre uforutsigbare situasjoner og
derved at de tar tryggere valg. Denne dokumenterte
endringen to år etter baseline skriver Kjell Tore er
et eksempel på hvordan hjernens tilpasning til en
påtrengende stimulus (ticsing) kan ha konsekvenser
for annen type adferd, som beslutningstaking.
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I sin begrunnelse for tildelingen av prisen for beste
doktorgrad, understreket leder i PFU Roger Hagen at
doktoravhandlingen presenterer ny innsikt i forhold
til kartleggingen av hvilke problemer barn og ungdommer med Tourette Syndrom sliter med, samt
hvordan eksekutiv fungering påvirker følelsesliv og
valgprosesser hos de samme grupper. Med bruk av
enkle klinisk verktøy har doktorgradsarbeidet vist at
man kan samle inn viktig nevropsykologisk informasjon som kan informere den videre behandlingsløpet
hos disse utsatte barna. Som prosjektleder og hovedveileder ønsker undertegnede å gratulere Kjell Tore
for det store arbeidet han på en meget god måte la
ned i dette doktorgradsarbeidet. Denne prisen har
han vel fortjent!
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«Omvendt crowdingeffekt»: Kan visuospatial

funksjon fortrenge språkfunksjon i venstre hemisfære som
resultat av plastisitet?
ENGLISH SUMMARY
“Inverse crowding effect”: Can visuospatial function compromise language function
in left hemisphere as a result of plasticity?
This single-case study addresses the possibility of an «inverse crowding effect», in which
damage to the right hemisphere causes compromised left-hemispheric functioning due to
the left hemisphere having to take over some normally right hemispheric functions.

The patient has a hypoplastic right carotid artery. When she was 19 years old, she had her
first infarction. Due to hypoperfusion, she had multiple infarctions in the following years,
and her right hemisphere became gradually atrophic. Despite this damage, her cognitive
functioning remained unchanged. Her cognitive profile was opposite the expected pattern
after right hemisphere damage. Language was significantly weaker than visuoperceptual
functioning. Results of medical and neuropsychological investigations are presented, and
discussed in light of relevant literature about brain development, and how brain development is affected by damage.
Conclusion: This case supports a hypothesis of an “inverse crowding effect” due to brain
plasticity in childhood. Damage to the right hemisphere can lead to right hemisphere
functions being relocated to the left hemisphere, making language processing in the left
hemisphere less effective.
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VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Omvendt crowding-effect

SAMMENDRAG
Artikkelen diskuterer mulig tilfelle av «omvendt crowding-effekt». Dette kan forstås som en prosess som
bidrar til undertrykking av venstrehemisfæriske funksjoner, fordi nevroplastiske prosesser har ført til at
høyrehemisfæriske funksjoner har utviklet seg i venstre hemisfære etter skader i høyre hemisfære.

Pasienten har en hypoplastisk høyre Karotis Interna, og fikk som 19-åring sitt første hypoperfusjonsinfarkt.
Etter hvert fikk hun flere, og det ble konkludert med kronisk hypoperfusjon i høyre hemisfære, som gradvis
ble atrofisk. Hun forble kognitivt lite endret på tross av disse prosessene, med samme kognitive funksjonsnivå, og samme profil i form av signifikant lavere verbal IQ sammenlignet med utførings-IQ. Denne profilen
er motsatt av det man ville forvente ut fra aktuell skadelokalisasjon.
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Resultater av medisinske undersøkelser og nevropsykologiske testresultater blir gjennomgått, og drøftet i lys
av relevant litteratur om hjernens utvikling, og hvordan hjernens utvikling påvirkes og forstyrres av skader.
Konklusjon: Gjennomgangen gir støtte for en «omvendt crowding-effekt» som resultat av hjernens plastisitet i barnealder. Høyrehemisfæriske skader kan føre til relokalisering av høyrehemisfæriske funksjoner til
venstre hemisfære, som kan gå utover venstre hemisfæres ordinære funksjoner, i dette tilfellet avgrenset til
språkprosessering.
INNLEDNING
Hjernens utvikling
Hjernens utvikling er en langvarig og komplisert
prosess. Hjernestrukturer og kortikale celle-lag
følger ulike temporale faser for utvikling og modning, basert på en serie av presise og genetisk predeterminerte stadier (Luna & Sweeney, 2001). Denne
utviklingen kan påvirkes av en rekke faktorer, både
miljøfaktorer og skade eller sykdom i hjernen.
Forenklet kan man si at strukturene i hjernen
formes før fødselen. I tiden omkring fødselen
karakteriseres utviklingen av stadig økende antall
nerveforbindelser og voksende kortikale regioner.
Etter fødselen kommer elaboreringen av CNS, med
spesifisering og differensiering av funksjoner, en
prosess som fortsetter helt inn i voksen alder (Anderson, Spencer-Smith & Wood, 2011).

Plastisitet
Plastisitet i sentralnervesystemet bidrar til at det
kan tilpasse seg ytre påvirkning, ved at nevrale
kretser endrer seg, og gjør at læring kan føre til etablering av nye og flere nerveforbindelser. I tilfeller
der det har forekommet en skade tidlig i hjernens
utvikling kan disse prosessene derimot forstyrre
hjernens normale utvikling. En umoden hjerne
er mindre spesialisert. Når en funksjon er under
utvikling, er det et potensiale for at dette kan skje i
et uskadet område, heller enn i det skadete områ-
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det den opprinnelig skulle ha utviklet seg i. Dette
forstyrrer preprogrammerte utviklingsprosesser,
og kan slå ut negativt (Anderson et al., 2011).
Forskning på konsekvenser av hjerneskader hos
barn har vist at skader ervervet tidlig i livet har en
annen effekt enn skader oppstått i voksen alder,
både kvalitativt og kvantitativt. Interhemisfærisk
reorganisering kan forekomme, fordi den kontralaterale hemisfære har kapasitet til å understøtte
funksjoner som er forstyrret på grunn av skader
oppstått prenatalt eller i tidlig barndom (Anderson
& Moore, 1995).
Barn med tidlige skader i venstre hemisfære kan
utvikle normalt språk, mens en voksen med skader
i samme område ville fått afasi (Bates et al. 2001;
Ricci et al. 2008). Generaliserte skader gir oftest en
langsommere tilfriskning og et dårligere utfall hos
barn enn hos voksne (Anderson & Moore, 1995;
Hessen, Nestvold & Anderson, 2007).
Hvordan dette henger sammen med nevrofysiologiske prosesser er dårlig forstått.

Crowding-effekten
Når hjernefunksjoner overtas av andre områder
i hjernen på grunn av nevroplastiske prosesser
etter en skade, kan det resultere i en «crowdingeffekt» (Satz, Strauss, Hunter, & Wada, 1994). Etter
skader i venstre hemisfære har det blitt observert

27.12.2017 12:02:53

Omvendt crowding-effekt

16

at språket har etablert seg i høyre hemisfære, på
bekostning av visuoperseptuelle funksjoner. Dette
skjer sannsynligvis på grunn av for liten kapasitet i
de nevrale nettverkene, når samme hemisfære skal
ivareta begge funksjoner (Anderson et al. 2011).
At både språklige og visuoperseptuelle funksjoner
deler de samme nevrale nettverkene, er bekreftet
ved fMRI-undersøkelser (Staudt, 2010) og lesjonsstudier (Lidzba et al. 2005)

Grad av reorganisering av språk til høyre hemisfære
ser ut til å ha sammenheng med alder ved skadetidspunkt. Lidzba et al. (2017) fant at skader oppstått
før to år resulterte i at språket ble reorganisert til
høyre hemisfære, mens skader oppstått mellom 2
år og 5 år resulterte i bilateral representasjon av
språk. Vicari et al. (2000) fant en interaksjon mellom skadelokalisasjon og språklig utviklingsnivå.
I den første fasen (ett-ordsfasen) var det størst
forsinkelse i språkutviklingen ved skader i venstre
hemisfære, mens når barnet var kommet i neste
utviklingsfase (fler-ordsfasen), var det størst forsinkelse i språkutviklingen ved høyresidige skader.

De fleste studier er gjort etter skader i venstre
hemisfære. Hva som skjer når høyre hemisfære blir
skadet er lite beskrevet i litteraturen. Vår hypotese
er at da reorganiseres de visuospatiale funksjonene
i høyre hemisfære, og at disse vil dele nettverk i
venstre hemisfære, på bekostning av den språklige
prosesseringen, altså en «omvendt crowding-effekt».
Hvis det er slik, ville vi forvente bedre visuoperseptuelle enn språklige funksjoner.
Hypoplasi av Karotis Interna
Karotis interna (den indre halsarterien) forsyner
fremre del av hjernen med oksygenert blod. Hypoplasi eller aplasi betyr at karotis er mangelfullt
utviklet eller mangler helt. Denne tilstanden er
sjelden. Kathuria, Gregg, Chen og Gandhi (2011)
rapporterer at fravær av karotis har en insidens på
0,01 %, mens hypoplasi har en insidens på 0,79 %.

Pasientene har vanligvis ingen symptomer, fordi
hjernen forsynes med tilstrekkelig blod via karotis
på den kontralaterale siden, eller via det vertebrobasilare system via Willis sirkel. Lie (1968)
beskriver fire ulike intrakranielle kollateraliseringsmønstre ved hypoplasi/ aplasi av karotis
interna. Noen ganger ser det ut til at den alternative
blodforsyningen er utilstrekkelig, og at dette leder
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til iskemi (Kathuria et al., 2011), som kan gi opphav
til utviklingsforsinkelser (Zink, Komotar, & Meyers,
2007).

KASUS
Pasienten har samtykket til at hennes tilfelle brukes
i anonymisert form som grunnlag for en fagartikkel.

Anamnese:
Pasienten er født i 1991. Hun er høyrehendt.
Hun hadde lærevansker i skoleårene, med vansker
i regning, lesing og skriving. Hun ble fulgt opp av
PPT på grunn av dette. Hun hadde tilpasningsvansker både faglig og sosialt. I oppveksten hadde hun
ingen spesielle helseplager.

I 2010 påvises hypoplasi av høyre karotis interna
og hypoperfusjons-infarkter i høyre hemisfære.
Hun var i noen år før dette mye plaget av migrene
og anfall med kortvarig nedsatt kraft i venstre side
av kroppen. I 2014 ble hun innlagt til rehabilitering
etter at hun fikk et nytt infarkt.
Hun hadde da daglige episoder med nedsatt kraft
i venstre side. Hun fikk mer langvarig kraftnedsettelse etter infarktene i 2010 og i 2014, men gjenvant den i stor grad i løpet av noen uker. Fysioterapeut påviste i 2014 lett nedsatt kraft på venstre
side, lett redusert balanse når hun stod på venstre
bein, og sensibilitetsutfall på venstre side i ansikt,
hånd og fot.

Pasienten har hatt psykiske helseplager siden
tenårene. Hun har fått diagnosene angst, depresjon
og PTSD (Post Traumatisk Stress-syndrom). Hun
har hatt behandling for vanskene i spesialisthelsetjenesten i flere perioder, i 2008, 2010, 2011 og
2015. Hun hadde både psykososiale og kognitive
risikofaktorer. Både lavt kognitivt funksjonsnivå
og spesifikke språklige vansker gir økt risiko for
tilpasningsvansker (Maggio et al., 2014).
I 2008 var hun involvert i en bilulykke, og det ble
tatt CT som ble beskrevet som normalt. Ved denne
undersøkelsen var ikke karotis synlig.
Radiologi og diagnose,
utvikling av skader i høyre hemisfære:
Diagnosen hypoplasi av høyre karotis baseres på
følgende beskrivelser:
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Beskrivelse av CT hode angiografi med 3D, 2010:
«Høyre carotis sees slank og svært langstrakt. Hele
karet ser hypoplastisk ut. En ser også at høyre karotis har vært mindre enn venstre i lang tid, fordi også
karotiskanalen på høyre side er svært smal. Det
sees en kraftig anterior forbindelse som ser ut til å
forsyne høyre media gebet, venstre A1 segmentet
er svært kraftig, og også høyre A1 segmentet er noe
mer tydelig synlig enn det vanligvis er. R: Hypoplastisk høyre karotis interna. Disseksjon ikke påvist.»
Sitat fra kontroll i 2011: «Kommer til kontroll pga
påvist hypoplasi av hø communis og interna.
Tidligere MR påviser infarkt i vannskillet mellom
media og anterior. MRA var forenlig med disseksjon
av interna, men CTA var forenlig med hypoplasi.
Pasienten har ikke hatt noen symptomer, men
vedvarende nummenhet i ve ansiktshalvdel og ve
overekstremitet. Hun bruker antidepressiva og
Albyl-E.»
Ved denne kontrollen gjennomføres ultralydundersøkelse, Carotid duplex. Konklusjon (sitat fra journal): «Hypoplasi av hele hø carotid samt betydelig
redusert blodstrøm i hø interna. Ingen tegn til
disseksjon.»
MR i 2012 viser «noe økende sulci i høyre hemisfære og lett overtrekning av midtlinjestrukturer
som uttrykk for volumreduksjon i denne hemisfæren. R: Tegn til hemiatrofi og sentrale infarktsekveler forenlig med generell hypoperfusjon.»

I juni 2014 var det mistanke om nytt infarkt.
Beskrivelse av MR: «Høyre carotis er meget smalkalibret, og signalet forsvinner 5mm proksimalt
for carotistoppen. Hvorvidt arterien er okkludert
eller om det er et trådtynt lumen tilbake, er usikkert. Forsyningen til høyre hemisfære kommer i all
hovedsak fra venstre carotis. ACOM er ikke særlig
godt utviklet, og høyre A1 har noe smalere kaliber
enn venstre A1. PCOM er ikke synlig på noen av
sidene. Høyre hemisfære er generelt noe mindre
enn venstre, og sulci er grovere. Videre sees et
båndformet signalavvik langs hele corona radiata,
tydende på sekvele etter hypoperfusjonsinfarkter.
Hypoperfusjonsinfarktene var ikke synlig i 2008».
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Kognitiv fungering 12 år gammel (Tabell 1):
Utredning ved PPT (med evneprøven WISC-R)
da hun var knapt 12 år, på grunn av lærevansker,
viste normal prestasjon på de fleste oppgavene på
utføringsdelen. På verbaldelen hadde hun prestasjoner i underkant av normalt variasjonsområde.
Samlet prestasjonsnivå var nesten 2 standardavvik
under gjennomsnittet. Det var en signifikant forskjell mellom verbaldelen og utføringsdelen.
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Kognitiv fungering 23 år gammel (Tabell 1 og 2):
Som ledd i rehabiliteringsopplegget etter infarktet
i 2014 ble hun vurdert nevropsykologisk. Verken
hun selv eller pårørende oppfattet at hun var kognitivt endret.
Det ble gjennomført evneprøve (WAIS-III), hukommelsesprøver (CVLT-II, Rey Complex Figure test),
tester som tapper eksekutive funksjoner (Trails fra
D-Kefs), og R-Bans (Repeatable Battery of Neuropsychological screening), et screening batteri for
nevropsykologiske utfall.
På evneprøven hadde hun et samlet resultat
omtrent som da hun var 12 år. Også denne gangen
var det signifikant nivåforskjell på verbale og ikkeverbale tester, der språkfunksjonene var svakest.

På hukommelsesprøvene hadde hun vansker med
innlæring av verbal informasjon. Redusert arbeidsminnekapasitet var fremtredende. Hun klarte å
kopiere en kompleks figur normalt, men prestasjonen var under normalområdet når hun skulle
gjengi den etter hukommelsen etter tre minutter
og etter tretti minutter. Gjenkjenningsevnen var
normal.
På R-Bans presterte hun i samsvar med det en
kunne forvente utfra resultatene på evneprøven.
Totalskåren og forskjellen mellom prestasjoner
på verbale versus visuoperseptuelle oppgaver
samsvarte godt med resultatene på WAIS-III. Indeksskåre for oppmerksomhet utgjøres av tallhukommelse (skalert skåre 7), og Koding (skalert
skåre 1). Den lave skåren reflekterer altså redusert
tempo mer enn redusert minnespenn.
Pasienten hadde ikke synsfeltutfall verken ved
unilateral eller bilateral simultan stimulering.
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Kognitiv funksjon ved 12 års-alder, sammenlignet med 23 år:
Kognitivt funksjonsnivå målt med evneprøver, var lite endret fra hun var 12 til hun var 23 år, til tross for at
høyre hemisfære etter hvert var blitt atrofisk. Ved begge tidspunkt hadde hun klart svakere prestasjoner
på verbale enn på visuospatiale oppgaver. Da hun var 23 viste to ulike tester samme resultat. Da hun var
23 hadde hun svekket hukommelse, dette ble ikke testet da hun var 12.
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Tabell 1:

Tabell 1: Oversikt over skalerte skårer, IQ-skårer og Indeksskårer på evnetester
foretatt i 2003 og i 2014.
Wisc-R 2003, 12 år, deltestskårer skalert
(gj.sn.=10, SD= 3), IQ- og indeksskårer
(Gj.sn.= 100, SD=15).
Informasjon: 5
Likheter: 1
Regning: 7
Ordforståelse: 6
Resonnering: 5
Tallhukommelse: 7

Wais-III 2014, 22 år og 9 mndr.,
deltestskårer skalert (gj. sn.= 10, SD=3), IQog indeksskårer (Gj.sn.= 100, SD=15).
Informasjon: 7
Likheter: 4
Regning: 3
Ordforståelse: 7
Resonnering: Tallhukommelse: 5

Billedutfylling: 8
Tegneserier: 10
Terningmønster: 10
Puslespill: 4
Koding: 9
Labyrinter: 10
Symbolleting: -

Billedutfylling: 13
Tegneserier: 5
Terningmønster: 6
Puslespill: Koding: 4
Labyrinter: Symbolleting: 3

V IQ: 66
P IQ: 87
FS IQ: 72

V IQ: 73
P IQ: 84
FS IQ: 71

Diskusjon
Pasienten har en hypoplastisk høyre Karotis interna og fikk som 19-åring sitt første hypoperfusjons-infarkt. Etter hvert fikk hun flere, og det ble
konkludert med kronisk hypoperfusjon i høyre
hemisfære, som gradvis ble atrofisk. Hun forble i
stor grad kognitivt uendret på tross av dette, med
en kognitiv profil som er motsatt av det man ville
forvente ut fra aktuell skade-lokalisasjon. Språket
var signifikant svakere enn visuoperseptuelle funksjoner, forenlig med en «omvendt crowding-effekt».
To spørsmål melder seg ved gjennomgang av
denne pasienten.

• Hvordan kan en forklare at omfattende strukturelle
forandringer i høyre hemisfære har medført bare
ubetydelige kognitive endringer?
• Reflekterer hennes atypiske evneprofil en atypisk
organisering av hjernefunksjon?
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(VFI: 78)
(POI: 97)

Forenklet kan man si at språket er lokalisert i
venstre hemisfære, mens spatiale og visuoperseptuelle funksjoner er lokalisert i høyre, i tillegg til
at høyre hemisfære også ivaretar enkelte aspekter
ved språklig prosessering (Kinsbourne, 1989).
Wechslers evneprøver er inndelt i verbale og visuoperseptuelle oppgaver. Når det foreligger skader i
venstre hemisfære vil man vanligvis forvente lavere
prestasjoner på språklige deltester, mens man venter å finne lavere prestasjoner på visuoperseptuelle
oppgaver ved høyresidige skader (Ryan, Bartels,
Morris, Cluff, & Gontkovsky, 2009). Ved normal
hjernefunksjon vil man forvente å finne relativt
jevne prestasjoner, uten tydelige forskjeller mellom
ulike funksjonsområder.
Hos denne pasienten var språklige evner svakere
enn ikke-språklige, et overraskende resultat i lys av
at det er høyre hemisfære som er skadet. Språket
utvikler seg vanligvis i venstre hemisfære, som hos
henne er uskadet. Da må en spørre seg om den nev-
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Tabell 2:

Tabell 2: Oversikt over skårer på nevropsykologiske tester i 2014:
R-Bans 2014, indeksskårer, (Gj.sn.= 100, SD=15):
Umiddelbar hukommelse: 112
Visuospatiale evner: 90
Verbale evner: 71
Utsatt hukommelse: 80
Fullskala: 69
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CVLT-II (California Verbal Learning Test-II), T-skåre; Gj.sn. = 50 SD = 10, og zskårer; Gj sn. = 0, SD = 1)
Innlæring (forsøk 1 til 5): T=43
Liste B: -1,5
Utsatt minne, kort intervall, fri gjenhenting: -0,5.
Utsatt minne, kort intervall, med stikkord: -1.0
Utsatt minne, langt intervall, fri gjenhenting: - 1,5
Utsatt minne, langt intervall med stikkord: -1,5.
Intrusjoner totalt: 0,0
Repetisjoner totalt:-0,5
Rey Complex figure test:
Kopi: 35 poeng (>16. persentil)
Tid: 356 sekunder (< 1. persentil)
Gjenkjenning, ekte positive svar: 8 (11. - 16. pers.)
Gjenkjenning, falske positive svar: 0 (>16. persentil)
Gjenkjenning, ekte negative svar: 12 (>16. persentil)
Gjenkjenning, falske negative svar: 4 (11. – 16.- persentil).
Umiddelbar hukommelse: T=29
Utsatt hukommelse: T= 31
Gjenkjenning: T=39
Trails, (fra D-KEFS, Delis Kaplan Executiv Functioning System) deltest 1 til 5,
skalerte skårer (gj.sn =10, SD= 3):
4, 3, 1, 1, 10.

ropsykologiske utviklingen hos henne, med
spesialisering og lokalisering av hjernefunksjon,
har foregått på normalt vis.

Iskemi kan gi opphav til utviklingsforsinkelser ved
hypoplasi/aplasi av karotis (Zink, Komotar & Meyers, 2007). Siden hypoplasi oppstår før fødsel, kan
blodforsyningen hele tiden ha vært marginal eller
for liten. Den alternative blodforsyningen er ikke
alltid tilstrekkelig (Kathuria et al., 2011; Zink et al.,
2007), og da kan det oppstå iskemi og utviklingsforsinkelser.

Lidzba et al. (2017) fant at en forutsetning for reorganisering av funksjon til kontralaterale hemisfære,
var at skaden oppstod før fylte to år. Mellom to og
fem år kunne det skje en ufullstendig reorganisering. Vi antar at tilstanden hos vår pasient er med-
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født, og at det har skjedd en reorganisering som
forventet ved skader før 2-års alder.

Enkelte deltestresultater fra testing i voksen alder
var svakere enn ved testing i 12-års alder, andre
var noe bedre. En rekke andre faktorer enn rent
hjerneorganiske forhold har betydning for hennes
prestasjoner, slik at å tolke endringene på enkeltskårenivå vil være forbundet med usikkerhet.
Enkelte endringer, særlig den reduserte skåren
på Terningmønster, kan være uttrykk for redusert
funksjon i høyre hemisfære, og tale for at reorganiseringen ikke har vært komplett.
Samleskårene har vært stabile over tid, med
svakere språkfunksjon enn visuoperseptuell funksjon. Dette kan best forklares ved at det har skjedd
minimale kognitive endringer som følge av de
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iskemiske skadene i høyre hemisfære, og at hennes
kognitive funksjoner i hovedsak ivaretas av venstre
hemisfære.
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En alternativ hypotese kan være at pasienten har
hatt en atypisk organisering av hjernefunksjoner
uavhengig av den hjerneorganiske tilstanden. Hos
1 % av høyrehendte, og 10 % av venstrehendte
(Lidzba et al. 2006) er språket lokalisert i høyre
hemisfære i stedet for i venstre. En metastudie
(Sommer, Aleman, Somers, Boks, & Kahn, 2008)
konkluderte med at det ikke er noen kjønnsforskjell i språklokalisering, slik enkelte har foreslått.
Dersom språket var lokalisert i høyre hemisfære
hos denne pasienten, ville man forventet at språkfunksjonen ble svekket over tid, siden høyre hemisfære er blitt stadig mer skadet. Dette ser ikke ut til
å være tilfelle og taler for at språket er lokalisert i
venstre hemisfære, slik man vanligvis forventer.

Differensierte evneprofiler med avvikende mønstre,
forekommer oftest hos barn med spesifikke lærevansker (Poletti, 2016). Om denne pasientens evneprofil er forårsaket av bakenforliggende, spesifikke
lærevansker, slik hun fikk påvist som barn, ville
man forventet å finne kognitive endringer etter de
iskemiske skadene.
Signifikante forskjeller mellom verbale og ikkeverbale tester (>1 SD), finnes hos en viss andel av
mennesker. I normeringsutvalget for WAIS-IV forekom en slik forskjell hos 8 %. Om denne pasienten
naturlig skulle ha en slik diskrepans, skulle man
uansett forvente endringer på grunn av de strukturelle endringene i hjernen.
En annen mulighet er at hun som følge av PTSD
kan ha hatt begrenset utbytte av skolegangen, og
at dette kan forklare hennes språklige vansker. De
språklige vanskene ble påvist ved evneprøving da
hun var 12 år gammel, PTSD-diagnosen fikk hun
i etterkant av en akutt hendelse da hun var 17 år.
Dette gjør denne hypotesen mindre sannsynlig.

KONKLUSJON
En pasient med skader i høyre hemisfære på grunn
av kronisk hypoperfusjon har en kognitiv profil
som er motsatt av det en ville forvente i forhold til
skadelokalisasjon. Dette gir holdepunkt for å anta
at utviklingen av hjernefunksjoner og hvordan
disse er lokalisert i hjernen, er påvirket av til-
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standen. Siden kognitivt funksjonsnivå og kognitiv
funksjonsprofil har vært tilnærmet uendret siden
hun var 12 år, er det sannsynlig at pasienten også
hadde samme organisering av hjernefunksjon
før de strukturelle endringene i hjernen oppstod.
Pasienten er kognitivt lite endret etter stadig større
strukturelle forandringer i høyre hemisfære, med
en kognitiv funksjonsprofil motsatt av det en ville
forvente i forhold til skadelokalisasjon. Dette synes
best forklart av at visuospatiale funksjoner, som
normalt skal utvikle seg i høyre hemisfære, isteden
har utviklet seg helt eller delvis i venstre. Dette har
medført en crowding-effekt, som har ledet til at
kapasiteten for språklig prosessering er mindre enn
den normalt ville vært.

Crowding-effekten er i litteraturen først og fremst
studert ved skader i venstre hemisfære, men denne
kasuistikken kan være et eksempel på den samme
effekten, med utgangspunkt i skader i høyre hemisfære. Kasuistikken støtter opp under hypotesen
om at det kan skje reorganisering av hjernefunksjoner etter skader tidlig i livet, også ved at venstre
hemisfære overtar høyresidige funksjoner når det
oppstår skader i høyre hemisfære.

Til slutt: Takk til overlege Gesche Neckelmann, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, for
hjelp med gjennomgang og tolking av bildematerialet.
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hjernemysterier

Hjernen og nevrovitenskap er i vinden for tiden.
Redaksjonsmedlem Roar Glefjell gjorde et googlesøk på
overstående overskrift og fikk 103000 treff. De fleste svarene
viste til mer eller mindre seriøse populærvitenskapelige
nettsider, men troverdige nettsteder har også kastet seg
på «bølgen». Her filosoferer Roar over noen av de mer
interessante perspektiv fra sitt søk.
TEKST: 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.

Den mest siterte artikkel om uløste hjernemysterier
synes å være David Eagleman`s artikkel i Discover
fra juli 2007 hvor han gjør et forsøk på å svare på
hva som er de største utfordringene innenfor nevrovitenskapen. Han angir 10 forskjellige, men neppe
helt uavhengige områder av viktighet. Han angir
ikke at rekkefølgen av problemer er av betydning,
og det er vanskelig å se hvordan de kunne henge
sammen. Noen oppfatter jeg som gode valg, mens
andre er mer selvfølgelige gjengangere fra en lang
historisk tradisjon. Andre igjen er egentlig ikke så
mystiske lenger, mens noen få synes for meg i alle
fall, å være av stor betydning og viktighet. Listen
er 10 år gammel og det er jo positivt å få bekreftet
at flere områder som var «mystiske» for ti år siden
ikke i fullt så stor grad er det i dag.
Blant gjengangere av tvilsom betydning må vel
være siste spørsmål. Mye filosofering og forskning
(jfr. DNA-oppdageren Francis Crick) har ikke
resultert i noe gjennombrudd i forståelsen av
bevissthetsfenomenet. Lite har kommet ut av
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Listen ser slik ut i min oversettelse:

1. Hvordan er informasjon kodet i
nevral aktivitet?
2. Hvordan er episoder (memories)
lagret og gjenkalt?
3. Hva representerer basisaktiviteten
i hjernen?
4. Hvordan simulerer hjernen framtid?
5. Hva er emosjoner?
6. Hva er intelligens?
7. Hvordan er tid representert i hjernen?
8. Hvorfor sover og drømmer hjerner?
9. Hvordan integreres de forskjellige
spesialiserte systemene i hjernen
med hverandre?
10. Hva er bevissthet?

tidligere «studier» og selv små framskritt av betydning er vanskelig å få øye på. Jeg husker at det ble
mye diskutert allerede i egen studietid på -70 tallet
på et heller labert presisjonsnivå. Tolkningsmulighetene syntes å være for mange til å se noen som
helst mulighet for en enhetlig forståelse. Situasjonen synes å være temmelig lik i dag.
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Intelligens, emosjoner og hukommelse er områder
som langt på vei er demystifisert og hvor man er
godt i gang med avanserte forskningsprogrammer.
Intelligens må vel være det best belyste begrepet
i psykologi så langt? Søvn og drømmeforskning
synes også å være lovende områder hvor det skjer
ting, og man vet vel også en del om hvordan tid representeres i hjernen, jfr. årets nobelpris i fysiologi/
medisin til Rosbach, Hall og Young for arbeider
med biologiske klokker.
Integrasjon av delsystemene i hjernen har lenge
vært definert som « The binding problem» og har
en lang forskningstradisjon å vise til. Hjernens
rytmiske fyringsmønstre synes å være en god
kandidat til å forklare en del og dette synes vel ikke
lenger veldig mystisk. Dog er det ikke helt lett å
skjønne hvordan hjernen er i stand til å produsere
den enhetlige opplevelsen og samkjøringen som
er nødvendig for en funksjonell ytelse. Den relativt
svake hastigheten i nevroner er en alvorlig hemsko for en bedre forståelse. Her synes det å være
et problemområde med potensiale og betydning.
Hvordan hjernen simulerer framtid er vel både litt
mystisk og spennende nok, men det er vel ingen
åpenbare grunner til at dette skulle være spesielt
mystisk. Det er vel grunn til å tro at dette handler
om samspillet mellom frontale og bakre deler av
hjernen og at det er et tidsspørsmål før en kommer
opp mer noe mer enn spekulasjoner.
Basisaktiviteten i hjernen er jo litt mystisk da det
hevdes at 60% av all aktivitet i hjernen er initiert
fra hjernens egen interne aktivitet og derfor ikke
kan knyttes til noen ytre stimuli. Hva denne aktiviteten er og representerer er selvsagt viktig å finne
ut av, men er neppe mystisk hvis en tar hensyn til
hjernens kompleksitet. Tanken her er at jo mer
komplekst et system er, jo mer energi må brukes til
å opprettholde systemet og jo mindre kan settes av
til det opprinnelige formålet.
Det spørsmålet som virker mest «mystisk» på meg
men også mest interessant er spørsmålet om hvordan informasjon kodes i nevral aktivitet. Her syns
vi å stå overfor en helt fundamental problematikk
innenfor nevrovitenskap.
Nevrovitenskap er helt avhengig av den detaljerte
kunnskapen som finnes om hvordan nevral aktivitet initieres og opprettholdes. Den basale kunn-
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skapen er ikke ny og går tilbake rundt forrige århundreskifte og framover mot 50-60 tallet, men det
fylles stadig på med kunnskap om molekylstrukturen i nevroner og biokjemien i enkeltnevroner.
Dette har gitt ny forståelse for kompleksiteten i et
enkelt nevron og ny respekt for hvilket potensiale
det har for informasjonsbearbeiding.
På den annen side opereres det med informasjonsteorier fra «computerscience», en viss kommuniskasjonsforståelse fra språkpsykologi og en god
porsjon intuitiv allmennkunnskap om informasjonsformidling når det gjelder det store bildet av
hvordan hjernen produserer sine resultater. De
eneste direkte og konkrete resultatene av hjernens
aktivitet er som kjent hormoner, språk og muskelkontraksjoner/atferd. Bare de to siste er direkte
relatert til utadrettet aktivitet.
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Disse to sidene av «informasjonsprosessene» i
hjernen har levd side om side så lenge undring,
undersøkelse og forskning av hjerneprosesser har
eksistert. Ingen har klart å forklare hvordan disse
samvirker. Det synes merkelig nok heller ikke å
være spesielt stor interesse å finne ut av det. Få
synes å være opptatt eller bevisst problemet overhodet.

Hvilket problem er det egentlig vi snakker om da?
Vi vet at nevroner fyrer av rekker av biokjemiske
impulser som spres til i gjennomsnitt 10000
andre nevroner. Vi har detaljert kunnskap om de
biokjemiske prosessene som ligger til grunn og i
grove trekk vet vi hvilke områder som sender og
mottar impulser og fra hvilke områder de kommer.
Men vi har ingen grunnleggende forståelse av hva
de «snakker» om eller hvilket «språk» de bruker.
Det er åpenbart at hippocampus må motta informasjon fra korteks, men hvordan disse rekkene av
impulser blir til informasjon er totalt ukjent.

Det finnes meg bekjent heller ingen ideer om
hvordan dette kunne undersøkes. Med andre ord
er alt vi vet om hjernens indre «kommunikative»
aktivitet begrenset til rekker av impulser. «Informasjon» og «kommunikasjon» er begreper som
forutsetter en felles forståelse mellom to eller flere
parter av både metoden og innholdet for å fungere,
ja egentlig ganske avanserte språklige ferdigheter.
Når vi snakker om at korteks sender informasjon
via enthorinalområdet til ammons horn og tilbake
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Nye behandlingsmetoder

er det bruk av en figurativ implisitt modell, for
ingen vet noe om hvordan all impulsaktiviteten vi
kan måle skulle kunne avstedkomme noe informativt langt mindre hvordan en eventuell omdanning
skulle se ut.
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Vi antar at det må være sånn fordi det synes logisk,
men vi har ingen kunnskap som kunne være til
hjelp i å beskrive prosessen. Vi opererer med en
slags analog til telegrafi og telefoni hvor språklig
informasjon blir omformet til fysiske signaler og
så omformet tilbake til informasjon. Men analogien
halter på det beste og er rent misvisende på der
verste for i hjernesammenheng er det spørsmålet
om hvordan fysiske signaler omdannes til forståelse
som er sentral, ikke at forståelse kan overføres via
et fysisk medium. Vi vet med andre ord egentlig
ikke hva det skulle bety at hjerneområder sender

«Informasjon» til hverandre. Vi antar at de gjør det
ut fra en analogi om hva mennesker er i stand til å
gjøre. Men deler av hjerner er ikke mennesker men
bare nevronale nettverk, så langt vi kan fastslå noe.
I hjernesammenheng må vi derfor spørre oss om
hvordan forståelse oppstår av biokjemiske impulser
og dette kan synes å være et mye større mysterium
enn vi har oppfattet til nå.

Dette er det fundamentale grunnlaget for at nevropsykologi i bunn og grunn er to fag hvor vi må
korrelere oss fram til sammenhenger fordi den
grunnleggende forståelsen av de viktigste sammenhengene ikke eksisterer.
REFERANSE:
David Eagleman: Discovery; Tuesday July 31, 2007
http://discovermagazine.com/2007/aug/unsolved-brain-mysteries

Ny behandlingsmetode for psykose
Helgeturene på fjellett har det blitt mindre
av i moderne tid ettersom millenienere er
programforplilktet å holde seg innendørs
med sine teknologiske duppeditter. En stor
RCT studie i Vestfold ser imidlertid på om
det å bruke kroppen sin aktivt kan hjelpe
personer med alvorlig psykisk lidelse.

Forsking viser at helgeturene på fjellet og i skog og
mark kanskje var godt for både kropp og mental
helse. Nevropsykolog og Phd stipendiat Gry BangKittilsen studerer effekten av fysisk trening på
kognitive funksjoner og psykosesymptomer hos
personer med schizofrenispekterforstyrrelser (del
av Ephaps-studien). De ser på om fysisk trening
kan supplere tradisjonell behandling for personer
med psykose utvikling, ikke bare for å bedre fysisk
helse, men også kognitive funksjoner og psykiske
symptomer. Det er økende dokumentasjon på at
aerob trening har positiv effekt på hjerne og kognisjon, sier nevropsykologen fra Vestfold. Hun legger til at det er behov for mer forskning, og håper
at prosjektet vil bidra til økt forståelse av nytten
av fysisk trening. Behandlingen som nå blir forsket
på med personer med psykose ved Sykehuset i
Vestfold er rett og slett god gammeldags trim, med
høy intensitet. Det er en tverrprofesjonell forsknings- og intervensjonsgruppe tilknyttet prosjektet,
inkludert en idrettsfysiolog.
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Prosjektet baserer seg på gode resultater internasjonalt av effekter av kondisjonstrening på
kognisjon, sier Gry med solid støtte i nyere forskning (Review artikkel av Firth et al., 2017). Hun
forklarer at det er dokumentasjon på at aerob trening stimulerer nevroplastistisitet og angiogenese
i hjernen gjennom flere prosesser, og blant annet
er Hippocampus et område som synes å påvirkes
positivt. Dette bidrar igjen til bedring av kognitiv
fungering.
Det å opprettholde, og bedre, kognitiv fungering
er et viktig mål for behandling. Kognitiv fungering
påvirker i stor grad fungering i hverdagen og jobb.
-Evidensbasert behandling rettet mot kognitive
funksjoner er et viktig bidrag til å hjelpe denne utsatte gruppen, sier stipendiaten. Fysisk trening kan
være en positiv og lite stigmatiserende tilnærming.
REFERANSER:
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Ny behandlingsmetode for oppmerksomhetsvansker
Verktøykassa for nevropsykologer som jobber
med behandling av personer med oppmerksomhetsproblematikk utvides stadig. På Vestlandet jobbes det med en ikke-medikamentell
behandling for barn som sliter med å få med
hva læreren sier i klasserommet. På NNFs
årsmøte i Stavanger ble deltagere presentert
et spennende verktøy som kan ha bedre effekt
på fokus og konsentrasjon hos barn med oppmerksomhetsvikt enn sentralstimulerende:
White Noise (bruslyd).

Gøran Søderlund (Professor ved Høgskulen i Vestlandet) behandler barn/ungdom med ADHD med auditiv
støy. ”Støy er minst lika bra eller bedre enn medisin,”
sier professoren fra Sverige og viser til flere studier
der støy øker prestasjoner for barn med ADHD
diagnose (Baijot et al., 2016; Söderlund & Nilsson
Jobs, 2016; Söderlund, Sikström, & Smart, 2007). Han
innrømmer at behandlingen ikke gir bedre kontroll
over adferden til barna med ADHD, da behandlingen
har ingen effekt på hyperaktivitet. ”Men hva gjør det
om de beveger seg en god del, hvis de nå får med mer
av undervisningen,’ sier professoren. Professoren sier
at en studie har vist at white noise over 75 db kan
øke kognitiv prestasjoner, t.o.m. bedre enn sentralstimulerende (Söderlund, Björk, & Gustafsson, 2016).
Det er usikkert hvilken effekt eller mekanisme behandlingen tapper, sier Søderlund. Det er flere teorier, men
selv tror professoren på Stochastic Resonance Theory

(SRT). SRT sier at bruslyd forsterker signalen ved å
øke signal-til-noise ratioen (Moss, Ward, & Sannita,
2004). Professoren ønsker kontakt med klinkere og
forskere i Norge som vil være med å prøve ut behandlingsformen i skolen og i klasserommet.

Mer om behandlingen finnes på www.smartnoise.no.
Det er også mulig å laste ned en gratis app for å prøve
effekten av White Noise på sin egen konsentrasjon.
Ved å laste ned SMARTNOISE app (kun for iphone og
iPad foreløpig), kan du ta 3 tester for å se om du har
bedre eller dårligere fokus ved samtidig å høre på
bråk. Alternativet er å høre på høy rock n’ roll musikk,
sier professoren, og legger til: En violin-konserto vil
ikke ha samme effekt på konsentrasjonen for personer
med noen typer oppmerksomhetsvansker.
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Hukommelse i film

Å huske som en fisk

og andre uforglemmelige filmøyeblikk
TEKST: YLVA ØSTBY
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Forståelse av hverdagsbegreper som hukommelse
kan variere mellom fagperson og hvermann, og
populære filmer er ofte med på å påvirke allmennoppfatningen av psykologiske begreper. Mange
forbinder filmer som Rain Man, A Beautiful Mind
og The Awakening som filmatisering av personer
med komplekse nevropsykologiske vansker. I
denne artikkelen ser en nevropsykolog på hvordan
filmer skildrer hukommelsesvansker. Ylva har
nylig gitt ut en bok om hukommelse, og kan mer
enn de fleste om begrepet. Det viser seg at
hukommelse på mange film stemmer ikke alltid
overens med lærebøkene i nevropsykologi.
En avansert androide tror hun har levd et helt liv
som menneske, mens minnene hennes i virkeligheten er lastet inn i henne, kopiert fra noen andre.
Hele hennes identitet og selvbiografi er en illusjon
(Bladerunner). En mann blir slått ned etter å ha
gått av toget, og mister alle minner fram til skaden.
Han begynner å leve livet sitt på bar bakke, i en
containerlandsby i utkanten av byen sammen med
andre som har falt utenfor samfunnet (Mannen
uten minne). En annen har hukommelse som en
gullfisk –og er for så vidt også det, i alle fall fisk
(Oppdrag Nemo). Alle tre er de eksempler på
hvordan hukommelse infiltrerer filmverdenen, og
reiser interessante spørsmål for seerne så vel som
for nevropsykologer. Hukommelse som filmtema
rører ved noe dypt eksistensielt, men kan også
bidra med praktiske plotvendepunkt, og noen
ganger kanskje ha praktisk betydning for nevropsykologer.

En filmfranchise som virkelig har klart å utnytte seg
av amnesi som plotgrunnlag, er filmene om Jason
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Bourne, basert på en boktrilogi av Robert Ludlum.
Hovedpersonens jakt på egen identitet, etter å
ha fått retrograd amnesi, driver plottet fremover
parallelt med den ytre handlingen. Men ikke bare
det: siden Jason ikke lykkes med å nøste opp alt
av fortiden sin i løpet av én film, er det nok å ta av
i form av små drypp med minner som setter ham
på sporet av nok en ny plotutvikling egnet for en
hel spillefilm, og så videre og så videre. Retrograd
amnesi er et høyst reelt fenomen, og filmens fremstilling av bevart implisitt hukommelse i fraværet
av eksplisitte minner er troverdig nok, selv om de
beleilig gjenvunne minnene kanskje ikke er det.

Nevropsykologen Sallie Baxendale er blant dem som
har påpekt at filmverdenens versjon av amnesi ikke
alltid stemmer helt med virkeligheten. I artikkelen
«Memories aren’t made of this: amnesia at the
movies” fra 2004, gir hun eksempel etter eksempel
på typiske tilfeller av alvorlig amnesi etter slapstickaktige slag mot hodet, med påfølgende personlighetsendringer (skurker blir plutselig snille), som på
mirakuløst vis kureres ved nok et slag mot hodet.
Slike plot figurerte nok hyppigst i første halvdel av
nittenhundretallet. En film som derimot peker seg
ut som en ganske realistisk fremstilling av anterograd amnesi er ifølge Baxendale filmen Oppdrag
Nemo! Faren til Nemo får følge av den glemske palettkirurgfisken Dory, som skaper lune, humoristiske
øyeblikk langs ferden. Hun kan i det ene øyeblikket
komme opp med et godt løsningsforslag, for i neste
øyeblikk å ikke ane hvor hun er eller hvordan hun
har kommet dit. Dory’s anterograde amnesi er
forholdsvis realistisk, i den forstand at hun klarer å
holde samtalen gående så lenge hun ikke blir distrahert. Nylig kom oppfølgeren, Oppdrag Dory, hvor det
er nettopp Dorys fortid som er tema. Her får vi vite
at hun faktisk er født med så dårlig hukommelse,
og som nevropsykologer skjønner vi at hun må
være rammet av utviklingsamnesi (som var blant
temaene på årsmøtekonferansen 2017). Denne
gangen glipper det imidlertid for troverdigheten når
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vi utover i filmen får se at minnene hennes likevel
dukker opp, jo nærmere hun kommer stedet hvor
hun vokste opp. Ved hippocampal amnesi er nok
dessverre minnene tapt for alltid, de har aldri blitt
konsolidert i langtidshukommelsen, og kan følgelig
heller ikke gjenvinnes.

En annen tvilsom fremstilling av anterograd amnesi
er den hjertevarme romantiske komedien 50 First
Dates. Lucy har pådratt seg anterograd amnesi etter
en bilulykke, og våkner hver morgen og tror at det
er datoen da ulykken fant sted. I motsetning til ved
ekte amnesi, hvor minnene blir borte fra minutt til
minutt, holder hun på minnene en hel dag før de
blir «slettet» i løpet av natta. Selv om dette plottet
er lite troverdig i et nevropsykologisk perspektiv,
gir det grunnlag for fin plotutvikling i form av det
klassiske virkemiddelet repetisjon – sjarmøren
Henry må starte forfra utallige ganger i sitt forsøk
på å innlede – og holde på- et forhold til Lucy.
Men om ikke filmen speiler virkeligheten, kan
virkeligheten speile filmen: I 2010 rapporterte en
gruppe forskere ledet av Larry Squire om en kvinne
som presenterte lignende symptomer som i filmen.
Kvinnen var, i likhet med filmens heltinne, utsatt
for en bilulykke, og hadde etter dette den samme
mystiske formen for amnesi som Lucy: Hun husket
hendelser gjennom dagen, men ikke til neste dag.
Kunne det være at filmen om Lucy likevel viste et
realistisk portrett av amnesi fra dag til dag? Forskerne undersøkte henne grundig, men fant ingen
tegn til hjerneskade som kunne forklare symptomene. De testet henne med ulike hukommelsestester, som ga varierende resultater. I en av testene
ble hun presentert for bilder av ulike landskap,
som hun husket greit hvis hukommelse for dem ble
testet samme dag, men som hun helt hadde glemt
dersom hun ble testet dagen etter, vel å merke når
hun visste at det var snakk om bilder fra dagen før.
Hvis bilder vist tidligere dager ble sneket inn blant
bilder vist samme dag, husket hun dem. Hun viste
også tegn til akkumulert hukommelse når bilder
var blitt vist flere dager etter hverandre. Forskerne
konkluderte med at kvinnen ikke simulerte bevisst
(resultatene ellers tydet ikke på dette), men at hun
må ha utviklet en form for funksjonell amnesi som
ikke tidligere er beskrevet. De spekulerer i om
kvinnen rett og slett kan ha blitt påvirket av filmen.
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Selv om filmverdenen ikke alltid holder seg tro mot
nevropsykologien, har usannsynlige hukommelsesfenomener også en viktig rolle. Minner som slettes
(Evig solskinn i et plettfritt sinn, Men in black),
implanteres (Total recall, Bladerunner) eller blir til
levende rekonstruksjoner som vandrer blant menneskene (Solaris) er bare noe av det science fictionsjangeren kan by på av hukommelseseksperimenter.
Filmene holder opp et slags narrespeil med den
forvrengte versjonen av oss selv, og får oss til å
undres over hvordan det egentlig er. Hvorfor husker
vi ikke alt vi vil? Hvorfor kan vi ikke slette ubehagelige minner? Hvordan vet vi at minnene våre er
sannheten om fortiden? Slike undringer er sunt for
alle, også nevropsykologer.

25
27

REFERANSER
Baxendale, S. (2004). Memories aren’t made of this: amnesia at the movies.
British Medical Journal, 329, 1480-1483.
Smith, C. N., Frascino, J. C., Kripke, D. L., McHugh, P. R., Treisman, G. J. &
Squire, L. R. (2010). Losing memories overnight: A unique form
of human amnesia. Neuropsychologia, 48, 2833-2840.

Filmer med hukommelse som tema.
Etter å ha sett filmen, kan du beskrive den type
hukommelsesvansken som filmen skildrer?
•

Bladerunner (Ridley Scott, 1982)

•

Mannen uten minne (Kaurismäki, 2002)

•

Oppdrag Nemo (Stanton, Unkrich, 2003)

•

Hvem var Jason Bourne (Liman, 2002)

•

Oppdrag Dory (Stanton, McLane, 2016)

•

50 First dates (Segal, 2004)

•

Evig Solskinn i et plettfritt sinn (Gondry, 2004)

•

Men in black (Sonnenfeld, 1997)

•

Total recall (Verhoeven, 1990)

•

Solaris (Tarkovsky, 1972; Soderbergh, 2002)

Ylva anbefaller filmen Memento (Nolan, 2000)
for å oppleve en realistisk skildring av anterograd
amnesi. Handlingen beveger seg baklengs, slik
at du i hver nye scene er like uvitende som
hovedpersonen om hva som har hendt forut.
I motsetning til hovedpersonen, imidlertid, kan du
spinne hendelsesforløpet ved å vite hvordan
det ender til slutt.
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Auditive prosesseringsvansker –
en tilstand nevropsykologer bør vite om
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Auditive prosesseringsvansker(APD) er en fellesbetegnelse på vansker med lytting som skyldes en
dysfunksjon i hjernens evne til å tolke akustisk
eller auditiv informasjon. Det er en kompleks tilstand og siden utvikling av lyttefunksjoner henger
tett sammen med kognitiv og språklig utvikling,
kan tilstanden ha visse fellestrekk eller sameksistere med andre utviklingsmessige funksjonsforstyrrelser som språkvansker, dysleksi, oppmerksomhetsvansker og autismespekterforstyrrelser.
Den økte anerkjennelsen av at kognitive funksjoner har betydning for auditiv prosessering,
samt den høye graden av komorbiditet, og behov
for differensialdiagnostiske vurderinger, synliggjør behovet for nevropsykologisk kompetanse i
utredningen av disse barna.

APD i Norge – status i dag
De første APD testene ble utviklet på 1950-tallet for
å undersøke voksne personer med ulik nevrologisk
skade mens det første diagnostiske testbatteriet for
barn ble utviklet for engelskspråklige barn. Det norske testbatteriet ble oversatt fra dansk ved Statped
Vest (Brandt, 2010), og det er nå tilgjengelig norske
normer og testmanual for barn i alderen 7-12 år som
vil anvendes ved hørselssentralene (Mattson et al,
2017). Tabell 1 viser det norske APD testbatteri som
inneholder ulike tester for å undersøke funksjonelle
auditive ferdigheter som auditiv mønstergjenkjenning, konkurrerende akustiske signaler, temporal
prosessering av lyd og talegjenkjenning i bakgrunnsstøy. Tilgjengeligheten av APD testbatteriet i Norge
vil øke sannsynligheten for at både psykologer i det
pedagogiske støttesystemet og spesialisthelsetjenesten vil komme i kontakt med barn hvor APD er en
del av problemstillingen.

Hva er APD?
Historisk har tradisjonell audiologi hatt fokus på
audiogrammet som et mål på hørselsfunksjon, noe
som kun har gitt et bilde av hvordan øret oppfatter
lyd. Det er imidlertid et viktig skille mellom det å
kunne høre og evnen til å lytte. Det å lytte handler
om hvordan hjernen knytter mening til lydsignalene,
såkalt auditiv persepsjon eller prosessering. Å lytte
er en kompleks prosess som involverer overføring av
nervesignal fra hørselsnerven til nucleus cochlearis i
Tabell 1. Det norske APD testbatteriet
hjernestammen, via viktige
sentre i hjernestammen
FILTERED WORDS
Måler evnen til å lytte og oppfatte tale i bakgrunnsstøy
til thalamus før de ender
DICHOTIC DIGITS
Måler evnen til å separere og integrere signaler mellom ørene når
opp i primære auditive
områd-ene i cortex (Boatdet presenteres forskjellig talesignal (tall) i begge ører samtidig
man, 2006). I de senere år
GAPS IN NOISE
Måler evnen til å lytte og oppfatte korte stille intervaller (gaps)
er det blitt mer fokus på
som presenteres i støy (auditiv temporal prosessering)
barn som har vansker med
å lytte til tross for normalt
BINAURAL MASKING
Måler evnen til å lytte og skille forskjeller i tid eller intensitet når
audiogram, og Moore og
LEVEL DIFFERENCE
toner presenteres i støy
kolleger (2012) har
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Tabell 2. Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for kognitive tester (T-skårer)
WISC-III

N

IVA+

Alder

Kjønn

FSIQ

VIQ

UIQ

AAM

VAM

ACon

VCon

ARCQ

VRCQ

AAQ

VAQ

M

Gutt/jente

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

(SD)
15

L-R

11,1
(2,5)

11/4

48,1

45,9

51,4

40,0

50,9

39,6

47,2

42,7

47,3

40,2

46,9

(8,0)

(8,0)

(10,5)

(9,7)

(8,3)

(11,7)

(9,3)

(14,5)

(13,9)

(14,0)

(10,4)
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WISC-III, Wechsler Intelligence Scale for Children - Third Version; L-R, Leiter International Performance Scale-Revised; IVA+, Integrated Visual and Auditory
Continous Performance Test Plus, FSIQ, Fullskala IQ; VIQ, Verbal IQ; UIQ, Utføring IQ; AAM, Auditivt arbeidsminne (Tallhukommelse); VAM, Visuelt
Arbeidsminne (Forward-Reverse Memory fra Leiter-R); ACon, Auditory Consistency; VCon, Visual Consistency; ARCQ, Auditory Response Control Quotient;
VRCQ, Visual Response Control Quotient; AAQ, Auditory Attention Quotient, VAQ, Visual Attention Quotient.

Figur 1. Kognitive tester innenfor auditiv og visuell modalitet

betegnet dette som en utviklingsmessig lyttevanske.
Typiske kjennetegn hos barn med lyttevansker er at
de har vansker med å lytte i bakgrunnsstøy, vansker
med å følge muntlige instruksjoner og vansker med å
forstå rask eller utydelig tale (Jerger og Musiek, 2000).
Utredning: Diagnose og differensialdiagnostikk
Det er i dag bred internasjonal enighet om at utredning og behandling av barn med APD krever en bred
multidisiplinær tilnærming (Bellis og Ferre, 1999,
Chermack, 2001, Moore et al., 2012, Iliadou et al.,
2017). Ved mistanke om APD, er det viktig å kartlegge
et helhetlig bilde av egenskaper og funksjoner med
fokus på differensialdiagnostikk. Det anbefales en
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modalitetsspesifikk tilnærming hvor man ved multimodal testing undersøker at svekket auditiv prosesessering ikke er en konsekvens av høyere ordens
kognitive og/eller språklig funksjoner. I vårt datamaterial fant vi at barn henvist med mistanke om APD på
gruppenivå hadde gjennomsnittlig generelle evner,
men modalitetsspesifikke auditive utfall. Tabell 2 gir
en oversikt over resultatet på ulike kognitive tester,
mens Figur 1 gir en grafisk fremstilling av diskrepansen mellom prestasjon på visuelle versus auditive
tester. Dette sees særlig på kognitive tester som måler
arbeidsminne og oppmerksomhet, noe som støttes
av rapportering fra skole og hjem hvor arbeidsminne
rapporteres å være et vanskeområde på BRIEF, samt
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foreldre sin rapportering om lyttevansker i hverdagen
på spørreskjemaet Auditory Processing Domains
Questionnaire (APDQ). APDQ kan være et hjelpemiddel for å differensiere mellom vansker relatert til
lytting, oppmerksomhet og språk, og kan bidra til å
oppdage de tilfellene hvor det er behov for en bredere
multimodal kognitiv utredning (Ukvitne & Nicholas,
2017).
REFERANSER

Tiltak
Siden APD er en heterogen tilstand, er det behov
for utarbeidelse av individuelt tilpassede tiltak og
flerfaglig oppfølging. Det finnes ulike intervensjonsstrategier som kan redusere negative effekter av
lyttevansker, samt forbedre lytteferdigheter. Dette
kan omhandle miljømessige tiltak, hørselstekniske
hjelpemidler, auditiv trening samt pedagogiske og
organisatoriske tiltak.
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E., Thai-Van, H., Sirimanna, T., Callimachou, M., Santarelli, R., Kuske, S., Barajas, J., Hedjever, M., Konukseven, O., Veraguth, D., Mattson,
T.S., Martins, J.H. & Bamiou, D-E. (2017) A European Persepctive on Auditory Processing Disorder - Current Knowledge and Future Research
Focus. Frontiers in Neurology.
Mattson, T.S., Follestad, T., Andersson, S., Lind, O., Øygarden, J. & Nordgård, S. (2017) Normative data for diagnosing auditory processing disorder in
Norwegian children aged 7-12 years. International Journal of Audiology.
Nicholas, J., Mattson, T. S., Gudmundset, H., Wennberg, S., Bergquist, M. & Grøndahl, K. (2017) Norsk testbatteri for auditive prosesseringsvansker
(APD) – Manual.

Ukvitne, I.S. & Nicholas, J. (2017) Når man hører, men ikke lytter. Utredning av kognitiv funksjon hos barn henvist med mistanke om auditive prosesseringsvansker (APD). Psykologi i kommunen, 3, s. 17-33.

Nybrottsarbeid
Fire forskere med nye norske doktorgrader presenterte sine funn på årsmøtet i Stavanger.
Både forskerne og temaene kommer vi til å høre mer om i årene fremover.
Marleen van Walsem
Marleen har tatt doktorgrad på Huntington sykdommen med fokus på udekkede behov for helsetjenester hos denne gruppen. Implikasjoner fra Marleens
studie er at mange pasienter mottar ikke tilstrekkelige helse og sosiale tjenester, at pasienter med
Huntington i midt-fasen er spesielt sårbare og
bør få ekstra oppfølging, og at det er behov for
mer kunnskap om kognitive hjelpemidler som
støttende tiltak.
Siri Helle
I sin doktorgradsarbeid ved UIB har Siri sett på
bruk av cannabis i psykosespektrum forstyrrelser
med fokus på kognitiv fungering. En av funnene
som hun presenterte på årsmøtet var at bruk av
cannabis førte til at psykose symptomene brøt ut
3 år tidligere sammenlignet med gruppen som
ikke hadde brukt cannabis. Et annet viktig funn fra
Siris forskning er at psykosegruppen som brukte
ulovlige rusmidler viste størst prestasjonsøkning i
global kognitiv fungering fra baseline til follow up.
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Tor Ivar Hansen
Memoro er en nyutviklet selv-administrert webbasert neuropsykologisk testplatform utviklet ved
NTNU. Tor Ivar har sett nærmere på produktet i
hans doktorgradsarbeid. Han innrømmer at det er
ingen optimal web-løsning enda, men konkluderer
med at web-baserte plattformer har livets rett og at
nevropsykologer bør være involvert i utvikling og
kvalitetssikring av produktene.

Per-Ola Rike
Sunnaas sykehus er kjent for sin aktiv forskningsmiljø, og Per-Ola presenterte et viktig bidrag til
klinikernes hverdag på årsmøtet. Per-Ola har tatt
doktorgrad på kritiske faktorer for trygg kjøring
etter hjerneskade. I doktorgradsarbeidet fant han at
selv om mange deltagere i studiene hadde kognitiv
svikt etter hjerneskade, fortsatte flertallet å kjøre
som de hadde tidligere. I en annen forelesning han
hadde på årsmøtet om oppdatering av førerkortforskriften, konkluderte han med at den nye førerkortveilederen gjør det enklere for behandlende lege
eller psykolog å vurdere om helsekrav er oppfylt.
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Internasjonale foredragsholdere

Årsmøtestoff

på årsmøtet i Stavanger

Tre kjente forskere fra utlandet belyste viktige nevropsykologiske temaer på årsmøtet.

John DeLuca
DeLuca er Professor ved New Jersey Medical School. Han foreleste om Kognitiv
Fatigue, og særlig i forhold til pasienter med Multiple Sklerose. Han brukte mye tid
på å gi en oversikt over den historiske utviklingen av begrepet Fatigue, som i likhet
med Depresjon, Angst og Søvn har vært forstått som både symptom og sykdom.
Han deler Fatigue i fire komponenter: adferd (prestasjonssenking), affekttilstand,
mekanisme og miljø (e.g. stress). Han mener det er vanskelig å definere presist,
men presiserte at det er en viktig forskjell mellom Fatigue og Exhaustion (Utmattelse). Det er ingen effektiv behandling for Fatigue, sier DeLuca. Medikamenter som
øker dopamin-nivå kan redusere fatigue i kreftpasienter, TBI, CFS og PD. Ikke-medikamentell metoder som CBT og fysisk trening kan også ha noe effekt. Han avsluttet
med å si at nyere forskning som bruker belønning til å stimulere basal ganglia
aktivering viser lovende resultater.
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Naomi P. Friedman
Friedman er Professor ved University of Colorado Boulder. Hun er verdenskjent
som ekspert på eksekutiv funksjoner (EF). Hennes foretrukket definisjon av EF er:
”General purpose cognitive processes that enable individuals to regulate thoughts
and actions during goal-directed behavior.” Sammen med sin veileder Dr. Akira
Miyake, utviklet hun EF modellen Unity/Diversity modellen. I forelesningen, sier
hun i klar tale at EF er ikke et enhetlig konstrukt, men en ”familie av funksjoner”.
Etter en flott forelesning med mange ”balloons and arrows,” som hun sier selv,
sitter jeg med et gnagende spørsmål fra det daglige arbeidet som nevropsykologisk
kliniker: Hvordan skal jeg bruke informasjon fra denne spennende forelesningen
om reguleringsfunksjoner i min klinisk hverdag? I en hektisk hverdag sitter
jeg med en hel del resultater fra tester som måler inhibisjon, mental fleksibilitet og andre reguleringsfunksjoner. ”Please explain” spurte jeg Friedman etter forelesningen, ”hvordan anbefaler du at jeg tolker enkelte EF
resultater etter en nevrokognitiv utredning for å si noe om hva pasienten
sliter med og hva de må gjøre for å bedre hverdagsfungeringen?” Hennes
korte replikk var: ”Sorry, I’m not a clinician. Can’t help you.”
Faraneh Vargha-Khadem er professor ved University College i London.
Hun foreleste om Developmental amnesia.

Alle foto: Knut Dalen
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Nevropsykologene i Stavanger var vertskap for NNF's årsmøte 2017
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Nevropsykologene i Stavanger er eksempler på at det er mulig å ligge i forskningsfronten, selv
om miljøet er relativt mindre enn i for eksempel Oslo. Stian Maroni fremholder et godt og
inspirerende forskningsmiljø ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) med tverrfaglig vinkling,
samt god tilrettelegging fra sykehusledelsen. Maroni er nevropsykolog og har bygget opp Nevropsykologisk laboratorium ved SUS. Han har gjennom mange år fått erfaring med å kombinere
klinisk virksomhet og forskning. «Det er viktig med psykologers synlighet i avdelingene,» sier
han. Derfor var han ofte med både på legevisitter og behandlingsmøter. «Nevropsykologene i
Stavanger samles i et eget forum en gang i måneden nå. På den måten kan vi holde hverandre
oppdatert,» forteller Maroni.

Forskning fra nevropsykologi-miljøet i Stavanger
Stian Stangeland Maroni

På årsmøtet snakket Maroni om Kognitiv svikt og fatigue ved autoimmune sykdommer. Han deltar i en
tverrfaglig forskningsgruppe for klinisk immunologi som er ledet av Professor Roald Omdal. Hovedfokuset i forskningen er CNS-manifestasjoner ved autoimmune sykdommer som Lupus og Sjøgrens syndrom. Forskningsgruppa i nevroimmunologi har publisert den første studien som viser nevrokognitive
effekter av Sjögrens syndrom, i form av redusert hippocampusvolum og redusert hukommelse.

Egon Hagen

Egon holdt et engasjerende foredrag om kognitiv fungering hos rusmisbrukere. Han har tatt doktorgrad
ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, SUS. I september fikk Egon årets
formidlerpris under Forskningens dag i Stavanger. Mange har sikkert hørt han i den populære podcasten
Radiopsykologen i NRK, og kanskje sett han i YouTube videoen om Hjernen og avhengighet. En av
konklusjonene i hans avhandling er at abstinens letter ADHD symptomer blant rusmisbrukere.

Kolbjørn Brønnick

Brønnick er Professor II ved SUS og jobber med nevropsykologi og hjerneavbildning av personer med
”ultra high-risk” (UHR) for psykose. Mye av presentasjonen hans gikk på å beskrive og forstå forutsetninger for primærforebygging av konversjon til psykose. Nøkkelen er tidlig indentifisering og behandling i
prodromalfasen av en psykoseutvikling. Sentrale funn i hans forskning er svikt i evnen til å styre oppmerksomheten i de med UHR, og at UHR er assosiert med redusert tykkelse i flere kortikale områder. Han
diskuterte også en mulig relasjon mellom hallusinasjoner og unormal språklateralisering.

Alexander H. Erga

Alle foto: Knut Dalen

Erga er psykolog og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser. Hans
doktorgradsarbeid omhandler impulskontrollforstyrrelser (ICD) ved Parkinson sykdom (PS). I begrepet
impulskontrollforstyrrelser ligger adferdsmessige avhengigheter som gambling, overspising, hyperseksualitet, samt kompulsiv adferd som hobbyism og overforbruk av medikamenter. Det er flere regioner på
Sør- og Vestlandet som er med i studien han jobber med (ParkWest-studien). Blant konklusjonene i hans
forskning er at ICD symptomer er vanlig i 20-35% av pasienter med PS, at disse symptomene er primært
en bivirkning av dopaminerg medisinering og at et genetiske panel har potensiale til å øke graden av
prediksjon av ICD i fremtiden.
TUSEN TAKK TIL NEVROPSYKOLOGENE I STAVANGER FOR GODT VERTSKAP UNDER ÅRSMØTET!

Spennende Nevro-treff i 2018
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ÅRSMØTE 2018
18.-20. juli i Praha 				
22.-24. august i Stockholm			
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15.-17. november
i Oslo
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