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Ansvarlig redaktør:

Siden spesialiseringen i nevropsykologi har jeg begynte å bli vant med å bli kalt ‘nerd’ av andre psyko-
loger. Ikke av nevropsykologer – de mener jeg er helt ‘innafor’ (hm… men i hvilket normgruppe?). 

En kort titt på artikler utgitt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (TNP), gir en indikasjon på for-
dommene blant våre psykolog-kollegaer. Artikkel i TNP fra 02.06.08: «Hun skulle gjerne blitt nevro-
psykolog og forsket seg til lykkelig nerd». I en hovedoppgave ved Norges Arktisk Universitet fra mai 
2014 (Ida Winther og Helle Skåle Nilssen) siteres en psykolog-informant i forbindelse med en 
evaluering av spesialiseringen i nevropsykologi :“...jeg tror de fleste nevropsykologer har en veldig 
sånn nerdete....interesse for nevropsykologi.»  

Det Store norske leksikon definerer Nerd slik: - en person som er spesielt flink på et relativt smalt 
område... brukt om kjedelige, affekterte personer… uten sosiale evner eller appell. 

Dette må vi gjøre noe med folkens. Møt opp på Årsmøtekonferansen 14.-16. 2019 og la oss trene sam-
men på våre generelle sosiale evner og spesifikke konviviale funksjoner. Igjen og igjen. Vi blir flinkere 
med repetisjon. Etterpå kan vi prøve oss på omverdenen. 

Hvis du mener du allerede har adekvate sosiale evner, kom og hjelpe oss andre opparbeide sosiale 
ferdigheter tilpasset våre snevre hverdager. Sted for sosialiseringstrening finner du på baksiden, 
nemlig på Scandic Holmenkollen Park Hotell. Påmelding på www.nevropsyk.org
Vi sees :D

Kjell.Tore.Hovik@sykehuset-innlandet.no   

Styreleder i NNF og vitenskapelig redaktør:

ALARMEN I TARMEN, MEN HELST IKKE PÅ VEIEN...
Velkommen til et nytt nummer av nevropsykologi med to ganske forskjellige vitenskapelige artikler 
som vi håper dere finner interessante og relevante. 

Sunnaas sykehus har i mange år foretatt førerkortvurderinger av personer med kognitiv svikt. Per 
Ola Rike skrev sin doktorgrad på emnet og foredro om endringer i førerkortforskriften på årsmøtet 
vårt i 2017. Ofte handler førerkortvurderinger om undersøkelse av eldre som har kjørt bil i mange 
år, men noen ganger er det også relevant å undersøke forutsetninger for å starte kjøreopplæring. 
Det er viktig at disse vurderingene balanserer godt mellom sensitivitet og spesifisitet: Det er et 
stort skadepotensiale i bilkjøring, men å kjøre bil gir økt bevegelighet som for mange er viktig for 
å realisere sine potensialer. Gode normer er viktig. Derfor er det et viktig arbeid når Rike og hans 
kolleger fra Sunnaas har samlet normdata på ungdom på de testene som vi vanligvis bruker i fører-
kortvurderinger. 

Nevropsykologer er typisk opptatt av hjernefunksjon. Men hjernen er ikke alene: På årsmøtekon-
feransen i 2017 viste Gry Bang-Kittilsen sammenhengen mellom kondisjon og kognisjon. Men, ikke 
bare lungefunksjon, men også  tarmfunksjon er viktig for psykisk helse og kognisjon! Knut Hestad 
er en senior i forskning på betydningen av inflammasjon og tarmfunksjon i forhold til psykopatolo-
gi og kognisjon. I sin kunnskapsmettede artikkel her i tidsskriftet oppsummerer han status på feltet 
og introduserer immunsystemet som en sjette sans også vi nevropsykologer bør forholde oss til. 
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ENGLISH SUMMARY

OBJECTIVE: The objective of the study was to provide Norwegian adolescent reference data for cognitive tests that 
are widely used in assessments of the cognitive health requirements for driving among adults. 

METHODS: Adolescents aged 13-19 years were recruited from their respective schools in the southeast region of 
Norway. Measures included neuropsychological tests of visual attention and reaction time (Sunnaas Driving Test 
of Visual Attention and Reaction Time - SDTVART), psychomotor speed (Trail Making Test Part A - TMT A), visuo-
construction (Rey-Osterrieth Complex Figure Test – ROCFT and Greek Cross Copy) and executive functions (Trail 
Making Test Part B - TMT B and ROCFT Organization Index).

RESULTS: Performances on the ROCFT and TMT A and B were comparable to international studies of the same age 
group, and performances on the SDTVART subtests were comparable to the performance of young adults. Age or 
gender generally did not influence scores significantly. However, there was a tendency towards older age being as-
sociated with higher organization scores on the ROCFT, especially for females. Older subjects showed slightly faster 
reaction times on the SDTVART subtest. 

CONCLUSIONS: The cognitive tests included in this study were easy to administer and all participants completed 
all tests. Data from a representative healthy reference sample is a necessity when assessing potential for driving 
among adolescents with cognitive impairments.   

Key words: Brain injury; automobile driving; driving assessment; cognitive functions, adolescents 

Assessing potential to drive – formal 
routines and official responsibility in Norway
In Norway, physicians, psychologists and opticians 
have a mandatory duty to report to the authorities 
when a patient’s health condition is contrary to 
driving (The Health Personnel Act §34). Referrals to 
relevant specialists or institutions are done when 
a specialized assessment is needed, i.e., to habili-
tation and rehabilitation units and/or pediatric 
psychiatric units in cases with additional (neuro-) 
psychiatric impairments. In such cases a neuro-
psychological assessment prior to driver’s license 
training is mandatory and should precede the 
extensive and expensive process of applying for and 
adapting an appropriate vehicle.

Critical cognitive factors for safe driving
The relationship between cognitive functions and 
driving fitness has been extensively studied, 
especially in relation to older drivers (Schultheis, 
DeLuca, & Chute, 2009). To our knowledge, no 
longitudinal studies of adolescents with cognitive 
deficits have been done for this purpose (Lafrance 
et al., 2016). The most critical cognitive factors with 
relevance to driving are visual attention, reaction 
time, processing speed, visuospatial function and 
executive cognitive functions (Apolinario et al., 
2009; Classen et al., 2009; Tamietto et al., 2006). 

In addition, the role of personality traits such as 
impulsivity and sensation seeking, judgement 
abilities, self-regulatory mechanisms and aware-
ness of illness require consideration (Lundqvist & 
Alinder, 2007; Rike, Johansen, Ulleberg, Lundqvist, 
& Schanke, 2015; Tamietto et al., 2006). 

Neuropsychological driving assessment 
of adolescents – test recommendations
In order to assess cognitive functions with rele-
vance to driving capacity among adolescents, a 
wide range of test batteries and neuropsychological 
tests are available. However, commonly used test-
batteries have shortcomings in the areas of visual 
attention capacity and visuomotor reaction time. 
In the following sections, four areas of cognitive 
functions are presented, namely 1) visual attention, 
2) visuospatial functioning, 3) processing speed 
and 4) executive functions. The tests included in 
the descriptions are suitable for adolescents, fast 
to administer and recommended for use in driving 
assessments by NPF.

1) Visual attention and reaction time: Among 
adolescents with neurological disorders, visual field 
deficits and/or visual inattention may present in 
a variety of ways, depending on injury localization 
in the brain. A widely used computerized meas-
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INTRODUCTION

There is a growing body of research literature regarding the most critical cognitive functions with 
relevance to driving capacity, including recommendations on how to assess driving fitness in adults with 
cognitive impairments (Coleman et al., 2002; Devos et al., 2016; Devos, Ranchet, Emmanuel Akinwuntan, 
& Uc, 2015; Marshall et al., 2007; Rike, Johansen, Ulleberg, Lundqvist, & Schanke, 2016; Schanke & Sundet, 
2000). However, there are few studies addressing how to conduct driving assessments in adolescents prior 
to driver’s license training (Lafrance, Benoit, Dahan-Oliel, & Gélinas, 2016). The functional impairments 
associated with neurological disorders such as traumatic brain injury, cerebral palsy and spina bifida, 
render the process of licensure difficult, and sometimes impossible (Lafrance et al., 2016). In Norway, the 
Norwegian Psychological Association (NPF) has developed clinical guidelines for driving assessments 
with specific cognitive test recommendations that measure cognitive functions described in statutory 
laws (Førerkortforskriften, Vedlegg 1). However, the majority of these recommended tests have Norwegian 
normative data for adults only.
Thus, the aim of the current study was to collect data from healthy adolescents aged 13-19 years on 
cognitive tests recommended by the NPF, that measure visual attention and reaction time, visuospatial 
functions, psychomotor speed and executive functions. 

1 Sunnaas Rehabilitation Hospital, Nesodden, Norway
2 Department of Psychology, University of Oslo, Norway 
3 DPS Vestfold 
4 Sykehuset Østfold, overvektspoliklinikken
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ure of visual attention is the Useful Field of View 
test (UFOV), and has been associated with driving 
capacity among older drivers (Sakai et al., 2015) 
and adolescents (McManus, Cox, Vance, & Stavri-
nos, 2015), and performance develops with age 
(Bennett, Gordon, & Dutton, 2009). A limitation of 
the UFOV is, however, the presentation of only one 
total score, i.e., the test does not record possible 
hemi-inattention often present after a brain injury. 
An alternate computerised test of visual attention 
capacities that does record hemi-inattention, is 
the Sunnaas Driving Test of Visual attention and 
Reaction Time (SDTVART). SDTVART measures 
visual attention and reaction time with two sub-
tests, namely the Tachistoscope and Reaction Time 
Test, and is recommended for use in driving assess-
ments by the NPF. It has previously been included 
in studies of driving capacity in adults with brain 
injury (Rike, Ulleberg, Schultheis, Lundqvist, & 
Schanke, 2014; Schanke & Sundet, 2000; Sundet, 
Goffeng, & Hofft, 1995), although test specificity 
and sensitivity regarding driving capacity in itself 
has yet not been examined. The SDTVART manual 
only provides performance data from the age of 18. 
SDTVART records the participants’ performances in 
all quadrants of the visual field, in addition to giv-
ing a total score. 

2) Visuospatial functions: Visuospatial tests suitable 
for adolescents include the Rey Complex Figure 
Test (ROCFT), Visual Puzzles and Block Design from 
WISC-V and WAIS-IV, Beery-Buktenica Develop-
mental Test of Visual-Motor Integration - Sixth 
edition (Beery VMI-6) and Greek Cross Copy 
(Sundet, 1991). ROCFT, Block Design and Greek 
Cross Copy have been utilized in studies of driving 
capacity among adults with neurological disorders 
(Barrash et al., 2010; Schanke & Sundet, 2000). 
According to the normative data presented in the 
ROCFT test manual (Meyers & Meyers, 1996), 
13-year old adolescents from the USA obtained 
on average 34 points (n=48), while 17-year olds 
obtained approximately 35 points (n=42). Greek 
Cross Copy is a Norwegian test partly developed by 
Sundet (Sundet, 1991) for use among persons with 
brain injuries when assessing visuoconstructive 
capacity (Sundet et al., 1995). No data from a 
healthy standardization sample is available.  

3) Processing speed: In the literature, the TMT A 
and Digit-Symbol test subtest from the WAIS test 

batteries have been used in order to measure pro-
cessing speed in a driving context (Alexandersen, 
Dalen, & Brønnick, 2009; Marshall et al., 2007). 
Other processing speed tests include the Symbol 
Digit Modalities Tests (SDMT) and D-KEFS Color 
Word Interference Test part 1 and 2. In one study 
of North-American adolescents utilizing the TMT 
A, performances ranged from 33.6 seconds (12-13 
years) to 23.5 seconds (18-19 years), with perform-
ances becoming faster with increased age (Stone et 
al., 2016). 

4) Executive functions: Executive functioning is a 
group of overarching processes, specifically cogni-
tive processes, mediated by attention, that integrate 
and coordinate multiple subordinate cognitive 
skills in order to enable goal-directed behavior 
(Cicerone, Levin, Malec, Stuss, & Whyte, 2006; 
Stuss, 2009). In the current study we included the 
TMT B that measures mental flexibility (Kortte, 
Horner, & Windham, 2002). In addition, we in-
cluded the Organization Index of the ROCFT (Sav-
age, Baer, Keuthen, Brown, & Rauch, 1999) because 
the qualitative aspects of ROCF copying has been 
associated with executive functions such as organi-
zational and planning abilities (Ogino et al., 2009; 
Somerville, Tremont, & Stern, 2000; Watanabe et 
al., 2005). Worldwide, the TMT B is one of the most 
frequently used tests in driving assessments, and 
impaired performance on the TMT B has been as-
sociated with impaired driving capacity (Marshall 
et al., 2007). One study of Canadian adolescents 
aged 15-20 years had a mean performance on the 
TMT B of 49.2 seconds (SD=15.2) (Yeudall, Reddon, 
Gill, & Stefanyk, 1987b), and no gender differences 
were observed. US adolescents with a mean age of 
15.9 (SD=0.98) years completed the TMT B in 52.5 
seconds (SD=17.1) (Barr, 2003), and females were 
significantly faster than males (47.2 vs. 56.1 seconds). 

Objectives of the study
The aim of this study was to investigate healthy 
adolescents’ performances on cognitive tests 
recommended by the Norwegian Psychological 
Association for use in clinical driving assessments, 
namely SDTVART, TMT A and B, ROCFT and Greek 
Cross Copy.

The specific aims of this study were threefold. The 
first aim was to explore how Norwegian adoles-
cents aged 13-19 years performed on a cognitive 
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test battery compared to international studies and 
available norm databases and manuals. The second 
aim was to explore whether age and gender influenc-
ed performance on the tests. The third aim was to 
explore whether dyslexia and/or need for adapted 
education at school influenced test-performance. 

Methods
We recruited adolescents from two Norwegian 
secondary schools and two sixth form colleges, i.e., 
Ungdomsskole and Videregående skole in Norweg-
ian terms, by contacting the schools’ boards. 
Participation was voluntary, and no information 
was collected on the non-participating students. 
The participants from sixth form colleges were 
attending a broad range of academic and practical 
specialties, including media and communication, 
technology and mathematics. In total, 154 of 296 
adolescents opted to participate (52 %). Written 
and signed informed consent was obtained from all 
participants aged 16 years and older, while for the 
participants <16 years, consent was obtained from 
their caregivers. Prevalence of dyslexia and need 
for adapted education were documented by asking 
the participants to answer yes or no to the follow-
ing questions during the testing. “Do you receive 
adapted education?”, and “Do you have dyslexia?”. 
The Regional Committee for Medical Research 
Ethics, South-East Norway (2018/435) and the 
hospital’s Data Protection Official approved the 
study. The study was completed in accordance with 
the Helsinki Declaration. 

Procedures 
All participants were tested with a fixed test-battery 
using standardized instructions. The tests were 
administered by two experienced clinical neuro-
psychologists or five psychology students in the 
final year of their studies, all with experience in 
neuropsychological examination. 

Neuropsychological measurements
Visual attention and reaction time
SDTVART
Visual attention and reaction time were assessed 
with the Sunnaas Driving Test of Visual Attention 
and Reaction Time (SDTVART). SDTVART consists 
of two main tests: 1) The Tachistoscope Test that 
measures visual attention and neglect and 2) the 
Reaction Time Test that measures the speed of 
visuomotor responses. In the Tachistoscope Test, 

symbols are briefly presented in both hemifields 
and the central visual field on a computer screen 
during 18 trials (tachistoscopic presentations). 
The stimulus presentations last for 300 millisec-
onds in the Simple subtest (only one symbol type 
is presented) and for 500 milliseconds throughout 
the Complex subtest (three different symbols are 
presented, and the participants are instructed to 
account for the positions of only one of them). The 
maximum total number of hits in the Simple and 
Complex subtests is 54, 23 in each hemifield, and 
8 in the central visual field. The test also registers 
the number of false responses. According to stand-
ardization data in the SDTVART manual (SDTVART 
Manual, 2012), healthy adults aged 18-30 correctly 
identify all stimuli on the simple subtest, and ap-
proximately 50 out of 54 in the complex subtest. 
In the Reaction Time subtest, the participants are 
instructed to press the space bar when numbers 
appear in all quadrants on the screen. The total 
score was calculated by summing the three output 
mean scores (mean reaction time in seconds in the 
left, right and central visual field) divided by three. 
The test also records the total number of impulsive 
errors, i.e., when the participants hit the spacebar 
before the target stimulus appears. Adults aged 18-
30 years have a mean reaction time in the range of 
277-285 (SDTVART Manual, 2012).

Psychomotor speed 
Trail Making Test Part A
The Trail Making Test Part A is a measure of visual 
search and psychomotor speed, and requires an 
individual to draw lines sequentially connecting 
25 encircled numbers on a sheet of paper. The 
score represents the amount of time in seconds 
required to complete the task. Standardized 
Norwegian administration routines were used 
(Strobel et al., 2018).  

Visuoconstruction
Greek Cross Copy
In this visuoconstructive task, the participants copy 
a 2- and 3-dimentional Greek cross with arms of 
equal length, as in a plus sign, with no time limit. 
The 2D cross originates from the Halstead-Wepman 
aphasia screening test (HWAST) (Halstead & Wep-
man, 1949). The 3D version of the 2D cross was 
developed by Sundet (Sundet, 1991). For the 2D 
cross, correct drawing of the four arms generates a 
maximum of 1 point each and an additional point 
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for correct design and accuracy of the total body 
of the cross - a maximum of 5 points. Inaccurate 
copying may result in half points. Scoring of the 
3D cross was done according to Sundet (Sundet, 
1991). Correct drawing of the 2D elements of the 
3D cross generates 5 points, correct drawing of the 
3D elements on each arm generates 1 point each, 
and correct design and accuracy of the totality of 
the 3D parts generates 1 point, resulting in a maxi-
mum total score of 10 points. Two raters scored the 
2- and 3D crosses, and the raw score was provided 
by summing the scores divided by two, rounded 
up to the nearest half point. If the raters’ scores 
differed substantially (>2 points), a third rater was 
included, and the raw score was the sum of all three 
scores divided by three. 

Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) 
The ROCFT Copy subtest is a visuoconstructive task 
that requires visuospatial functioning and the abil-
ity to plan and organize (Osterrieth, 1944). Scor-
ing was done according to the test manual, with a 
maximum score of 36 points (Meyers & Meyers, 
1996). Two raters scored each figure, and the raw 
score was provided by summing the scores divided 
by two, rounded up to the closest half point. If the 
raters’ scores differed substantially (>3 points), a 
third rater was included, and the raw score was the 
sum of all three scores divided by three, rounded 
up to the closest half point. 

Executive functions
Rey-Osterrieth Complex Figure 
Test Organization Index
Because performance on the ROCFT may be facili-
tated by executive functions such as organizational 
and planning skills, Savage and colleagues (1999) 
devised a simple system for quantifying the organi-
zational approach to the test (Savage et al., 1999). 
The geometric figure is subdivided into five config-
ural elements: 1) the large rectangle, 2) the diago-
nal cross, 3) the vertical midline, 4) the horizontal 
midline and 5) the vertex of the triangle on the 
right. Participants receive points for constructing 
each element as an unfragmented unit. The large 
rectangle is assigned two points due to its funda-
mental organization of the figure, while the other 
elements are assigned one point each, resulting in a 
maximum score of 6 points. The accuracy of draw-
ing is not considered in this score. 

Trail Making Test B
TMT B provides information on visual search, 
psychomotor speed and mental flexibility. The TMT 
B requires an individual to draw lines sequentially 
connecting encircled numbers and letters alter-
nately (i.e., 1-A-2-B-3-C, etc.). The score represents 
the amount of time in seconds required to complete 
the task. Standardized Norwegian administration 
routines and stimulus material (TMT-NR3) with 
the alphabet printed on top of the sheet were used 
(Strobel et al., 2018). 

Statistical analyses
Descriptive statistics summarizes the participants’ 
age, gender distributions, prevalence of dyslexia 
and adapted education (table 1) and neuropsycho-
logical test performance (table 2). To compare 
the age groups with regard to neuropsychologi-
cal performance, one-way analysis of variance 
tests were used for normally distributed data, 
whereas Kruskal-Wallis H tests were used on non-
normally distributed data. The performances on 
the SDTVART complex Tachistoscope subtest and 
Reaction Time Test, TMT A and B and ROCFT copy 
and organization index were normally distributed, 
whereas performances on the other testes where 
positively skewed. To investigate the potential gen-
der differences in test performance, independent 
samples t-tests for normally distributed data were 
used, whereas Mann–Whitney U tests were used on 
non-normally distributed data. 

Results
Descriptive data
Table 1 summarizes demographic and educational 
characteristics. There were approximately equal 
proportions of males and females in the youngest 
age group, whereas a majority of females was 
observed in the two oldest age groups. The preva-
lence of self-reported dyslexia was largely consist-
ent with estimates from population-based studies 
(Peterson & Pennington, 2012).

Neuropsychological data
Table 2 presents neuropsychological data. Preliminary analyses revealed no major significant effects of 
age and gender upon performance, thus table 2 includes three age groups with males and females together. 
In total, few gender differences were observed across test performances. Females aged 15-16 years 
performed better on the TMT A, (22.0 (5.3) versus 32.8 (12.1)), p = 0.002) and on the ROCFT Copy test, 
(33.3 (1.5) versus 30.2 (3.4), p = 0.002), compared to males. In the oldest age group, females had higher 
mean scores on the ROCFT Organization Index, 4.6 (1.4) than males, 3.3 (1.8), p = 0.001. On the Reaction 
Time subtest, the oldest age group (17-19 years) had significantly faster reaction times compared to the 
younger groups.
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The impact of dyslexia and 
adapted education upon test performance
In this sample, dyslexia or adapted education was 
not significantly related to performance on neuro-
psychological tests. There was a tendency towards 
lower mean scores on the Rey Organization Index 
among adolescents with adapted education, 2.9 
(1.8) and 3.6 (1.7), respectively. 

Discussion
The aim of this study was to investigate healthy 
adolescents’ performances on cognitive tests 
recommended by the Norwegian Psychological 
Association for use in driving assessments, namely 
SDTVART, TMT A and B, ROCFT and Greek Cross 
Copy. Overall, the participants in our study perform-
ed similarly to available reference data, few age or 
gender effects were observed, and the performanc-
es of those with reported dyslexia and/or adapted 
educations matched the other participants. 

Comparisons with international 
studies, norm databases and manuals
The first aim of this study was to explore how 
Norwegian adolescents aged 13-19 years performed
 compared to international studies and available 
norm databases. Firstly, the performances on the 
SDTVART Tachistoscope Test were similar to the 
closest age-group in the SDTVART test manual, i.e., 
adults aged 18-30 years (SDTVART Manual, 2012). 
Adolescents’ performances on the Reaction Time 
Test however, were somewhat slower than the 
young adults. This may represent a clinically rele-
vant age-difference, supported by previous studies 
reporting somewhat faster performances by young 
adults than adolescents on simple reaction time 
tests (Bucsuházy & Semela, 2017). 
International studies have reported similar perform-
ances on the TMT A as in our study, especially for 
the older adolescents (Fromm-Auch & Yeudall, 
1983), whereas younger adolescents from South-
American countries vary more in their performanc-
es (Arango-Lasprilla, Rivera, Ramos-Usuga, Roder-
igues-Aguadelo, & Ferrer-Cascales, 2017a). The 
large variation among the younger South-American 
adolescents may relate to the quality of education 
and reading comprehension, reported to be below 
the international standard in Latin America (Lions 
& Pena, 2016). 
Some studies have reported faster performances 
on the TMT B in a partly comparable age group, 

15-20 years (Yeudall, Reddon, Gill, & Stefanyk, 
1987a), while others report similar results as in 
our study, including somewhat faster performance 
with increasing age (Arango-Lasprilla et al., 2017a). 
The variations in performances between different 
countries highlight the need for Norwegian 
reference data.
Performance on the ROCFT is comparable to 
adolescent norm data presented in the official test 
manual (Meyers & Meyers, 1996). 
On the Greek Cross Copy test, no comparable 
adolescent reference data is available. Of note, the 
performances on the 2 and 3D subtests, across age 
groups, were clustered near the highest possible 
score, indicating a ceiling effect of the tests. 
Consequentially, the cutoff to classify a test score 
as abnormal should be set high. 
No previous studies have reported adolescent 
performance on the ROCFT Organization, thus no 
comparable data is available. In our sample, the 
participants obtained scores somewhat lower 
than adult performances reported in other studies 
(Deckerbach, Savage, Henin, Mataix-Cols, & Otto, 
2000; Savage et al., 1999).

Age and gender effects
Overall, few age and/or gender effects were observed
across the different measurements. On the SDTVART 
no gender differences were observed, but on the 
Reaction Time subtest, the oldest age group (17-19 
years) had significantly faster reaction times com-
pared to the younger groups. Research on compa-
rable reaction time tests also report improvements 
with age, especially from age 9 to age 14 (Kail & 
Miller, 2006). When comparing the performance 
of the 17-19 years old sample in our study with 
previous normative data on adults in Norway 
(n=116), the adolescents showed prolonged reaction 
time as compared to the sample aged 18 to 50 
years, but faster than older adults aged 61-70 years 
(SDTVART Manual, 2012). 
The present study found no effect of age nor gen-
der on TMT A and B performance consistent with 
previous research (Arango-Lasprilla et al., 2017a; 
Fromm-Auch & Yeudall, 1983; Yeudall et al., 1987a). 
On the ROCFT Copy, few age and gender effects 
were observed. The only significant gender effect 
was observed among the 15-16 years old group, 
where females obtained higher scores than males. 
Previous studies have shown inconsistent results 
where some studies found performance to stabilize 

at age 13-15 (Arango-Laspilla, Rivera, & Ferrer-
Cascales, 2017b; Kolb & Whishaw, 1985), while 
others at age 17-19 years (Arango-Laspilla et al., 
2017b; Meyers & Meyers, 1996). 
On ROCFT Organization Index, increased perform-
ance was observed as a function of age, and in the 
oldest age group, females obtained higher scores 
than males. This is in concordance with studies 
of the organizational changes that develops from 
childhood to early adolescence, i.e., from part-
oriented to more configurational organization 
(Akshoomoff & Stiles, 1995; Waber & Holmes, 
1985). In our sample, females obtained higher 
scores on the ROCFT Organization, contrary to 
previous studies of older age groups (Deckerbach 
et al., 2000; Savage et al., 1999).
On Greek Cross Copy, no significant age effects 
were obtained, indicating that abilities underlying 
performance, and the visuo-constructive abilities 
required for this test, seem to be integrated and 
matured by age 13. 

Impact of dyslexia and/or adapted education
The third aim of this study was to explore whether 
dyslexia and/or adapted education related to test 
performance. In our sample no such effects were 
found even though previous studies have reported 
that learning disabilities may relate to poorer 
performances on ROCFT and TMT A and B (Strauss, 
Sherman, & Spreen, 2006; W. Kirkwood, D. Weiler, 
Bernstein, W. Forbes, & P. Waber, 2001). In our 
study, we utilized a version of the TMT B where the 
alphabet is printed on the top (Strobel et al., 2018). 
This may have made it easier for participants with 
e.g., dyslexia to complete the test, compared to 
studies without alphabetic aid. There was a tenden-
cy that those with adapted education having lower 
scores on the ROCFT Organization, but they repres-
ented only a minority of the sample (n=10). Thus, 
the finding did not reach statistical significance 
even though this may be, according to previous 
literature, a clinically relevant difference. 

Clinical implications of 
the	findings	in	the	context	of	driving
There is a need for standardized driving assess-
ments and guidelines describing cognitive tests 
suitable for use in pre-driving training assessments 
in clinical groups with conditions such as traumatic 
brain injury, brain tumors, cerebral palsy, spina 
bifida, developmental disorders within the autism 
spectrum, mental retardation and ADHD. In one of 

the few studies addressing what factors influence 
driver education among adolescents with neuro-
logical impairments, clinicians report that it is the 
cognitive factors that hamper successful driving 
training, as physical impairments may be easily 
compensated for with adaptations of the car (La-
france et al., 2016). An increased standardization of 
the pre-driving cognitive testing will make it easier 
to conduct longitudinal studies investigating which 
cognitive functions, measured by specific tests, are 
most critical for succeeding in the driving training 
and eventually becoming safe drivers. 

Study limitations
Firstly, the demographic information obtained 
about participants was limited to age, gender, and 
self-reported prevalence of dyslexia and need for 
special education. The limited health data on the 
participants may pose the risk of having included 
subjects with health conditions affecting the results 
obtained, such as psychiatric illnesses and neuro-
logical diseases. However, all participants had 
sufficient health conditions to attend an ordinary 
public school. Our sample was made up of students 
from four schools in a restricted geographical area 
of the country, the South-East region. This sampling 
bias could be a threat to the external validity of 
results because it leads to uncertainty about norms 
being representative of the country-wide popula-
tion of Norwegian youth. In addition, the number 
of participants is too low for the study to qualify for 
a valid national normative study. In sum, this study 
could be improved by obtaining more information 
and applying stricter health criteria for partici-
pation. Secondly, sampling bias could be avoided by 
sampling an equal number of age-matched students 
for each school and by sampling adolescents from 
different parts of the country. Lastly, potential vol-
unteer biases need to be taken into consideration 
when evaluating this study design.

Conclusions
The main aim of this study was to provide Norwe-
gian adolescent reference data on selected tests 
measuring cognitive functions that are recommend-
ed in statutory laws and clinical guidelines. Hope-
fully, these reference data will contribute to facilita-
ting the process of identifying the adolescents with 
cognitive impairments in the areas of visual atten-
tion, reaction time, processing speed, visuospatial 
function and executive cognitive functions that are 
incompatible with safe driving.
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ENGLISH SUMMARY

Mental and physical health are intertwined. Patients with all kinds of psychiatric disorders have an 
increased risk of premature death. A large amount of patients who die from myocardial infarction are 
believed to be depressed before the heart condition. Depression is characterized by passivity, with-
drawal, depressed mood, cognitive impairment with memory problems and difficulties in planning, 
initiating and carrying out tasks. This manuscript will particularly describe interactions between 
depressions and somatic disorders and how these may influence neuropsychological functions. 
Activation of the immune system is associated with both depression and coronary artery disease. 
Mood-affecting mechanisms related to inflammation and inflammatory drugs are discussed. 
Likewise the relationship between nervous, immune, endocrine and the gut system. It will be 
discussed how the different signaling systems in the body interact with each other, how the above 
mechanism affect the brain and thus neuropsychology. The potential importance of alternative 
treatment related to microbiota, nourishment and physical activity in depression will also be touched 
upon. The main message is that there are strong associations between depression and somatic 
disorders that may influence neuropsychological performance. The body’s internal system plays an 
important role in the development of both cognitive and affective symptoms in depression. 

Pasienter med depresjoner kjennetegnes ved pas-
sivitet, tilbaketrekning og nedstemthet, kognitiv 
svikt med hukommelsesproblemer og vansker med 
planlegging, initiativ og gjennomføring av oppgaver 
(Rock, Roiser, Riedel, & Blackwell, 2014). På formell 
kognitiv testing har pasienter med depresjon 
klare utfall på eksekutivfunksjoner, prosesserings-
hastighet, hukommelse og oppmerksomhet (Anders-
son & Landrø, 2010; Farup & Hestad, 2015). Når 
det gjelder hukommelse er det mer uttalte vansker 
med umiddelbar enn utsatt gjenkalling, som er 
typisk for demens av Alzheimers type. I en relativ 
fersk meta-analyse av førstegangs pasienter med 
depresjon ble det konkludert med svikt i størrelses-
orden liten til stor grad i de fleste kognitive dome-
ner (Ahern & Semkovska, 2017). Dette er i tråd med 
kriterium 7 for en alvorlig depressiv episode i DSM-
5: «Redusert evne til å tenke eller konsentrere seg, 
eller mangel på beslutningstaking nesten hver dag» 
(American Psychiatric Association, 2013) (min 
oversettelse). Det er imidlertid uklart om kognitiv 
svekkelse ved depresjon utvikles sammen med den 
affektive siden av depresjonen eller er uavhengig 
av denne. Når pasienter kommer seg fra depresjon 
har det blitt påvist bedring av prosesseserings-
hastighet, læring og hukommelse, autobiografisk 
hukommelse, set shifting og IQ (Ahern & Semkovska, 
2017). Likevel er det mye som tyder på at kognitiv 

svikt i alle fall til en viss grad vedvarer til tross for 
bedring av de affektive symptomene (Hasselbalch, 
Knorr, & Kessing, 2011). I tillegg er det sannsynlig 
at svikten blir verre med nye episoder av depresjon 
(Hasselbalch et al., 2011). Dette kan bety at ikke 
bare psykologiske forhold er assosiert med den 
kognitive svikten ved depresjon, men at det i tillegg 
er biologiske sammenhenger som har betydning, 
som for eksempel hyperkortisolemi (Egeland et 
al., 2005). Forandringer i hypotalamus-hypofyse-
binyrebarkakse med utskillelse av kortisol gjen-
nom døgnet ledet til andre endringer i kroppen 
som innvirket på sentralnervesystemet. Et binde-
ledd mellom hva som skjer i kroppen og sentral-
nervesystemet ved depresjon er immunologiske 
endringer i form av betennelsesreaksjoner. Her 
har vi fått betydelig ny kunnskap de siste 20 årene. 
De siste årene har det i tillegg blitt mer forståelse 
for tarmen og det enteriske nervesystemet (ENS) i 
forhold til endringer i immun, endokrin og sentral-
nervesystem. Den første artikkelen som undersøkte 
sammenhengen mellom depresjon og microbiomet 
ble publisert i 2014 (Naseribafrouei et al., 2014).

Kroppens interne biologiske systemer samhandler 
i bekjempelse av mange lidelser, også depresjon. 
Dette får betydning for interaksjon mellom hjernen 
og resten av kroppen. Det er derfor viktig å vite hva 
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å hevde at medisinene korrigerer noen mangel-
tilstand i hjernen. Forløper for serotonin heter 
tryptofan, som enten metaboliseres til serotonin 
eller kynurenin. Blir det for mye kynurenin og 
for lite serotonin kan det være uheldig, og det er 
sett at kynurenin i cerebrospinalvæsken (CSF) og 
kynurenin/tryptofan ratio i både CSF og serum er 
assosiert med svake nevropsykologiske testresul-
tater hos deprimerte pasienter på en rekke tester 
(Hestad, Engedal, Whist, & Farup, 2017). 

Foruten å ha effekt på stemningsleie, synes antidep-
ressiv farmakologisk behandling  til en viss grad å 
redusere betennelse (Wang et al., 2019) og betenn-
elses relaterte smerter (Barakat, Hamdy, & Elbadr, 
2018). Når det gjelder kardiovaskulære lidelser er 
det dokumentert både positive og negative effekter 
av medisinene, som betyr at pasientenes risikopro-
fil for uønskede hendelser må tas med i betraktnin-
gen ved medisinering (Nezafati, Eshraghi, Vojdan-
parast, Abtahi, & Nezafati, 2016) Internasjonalt er 
det en stor og pågående diskusjon vedrørende SSRI 
preparaters effekter og bieffekter ved depresjon, og 
også blant norske leger og psykiatere er det frem-
kommet ulike syn på dette (Malt, 2017a, 2017b; 
Naess, 2017a, 2017b). Det stilles spørsmål om 
riktigheten av serotoninhypotesen, da alle antide-
pressiva, uansett SSRI eller ikke, har samme virkn-
ing på depresjon (Andrews, Bharwani, Lee, Fox, & 
Thomson, 2015; Naess, 2017a). Dog synes det å 
være enighet om at antidepressiva kan ha en positiv 
effekt på alvorlig depresjon.

Hestad og kolleger (Hestad, Tonseth, Stoen, Ueland, 
& Aukrust, 2003) sammenliknet TNF-nivå hos 
alvorlig deprimerte pasienter som fikk elektrokon-
vulsiv behandling (ECT) med andre som ikke fikk 
slik behandling. Sammenlignet med friske blodgiv-
ere var nivået av TNF langt over det normale hos 
de deprimerte pasientene. Etter behandling så en 
at de som fikk ECT signifikant bedret sin affektive 
tilstand sammenlignet med de som ikke fikk slik 
behandling, samt at deres TNF nivå ble normalis-
ert. En uke etter siste behandling var TNF-nivået 
likt de friske blodgiverne, mens de som ikke fikk 
ECT fortsatt hadde det samme høye nivået av TNF. 
ECT hadde derved både effekt på depresjonen og 
betennelse uttrykt ved TNF-nivå. ECT har vist seg 
å gi kognitiv svikt i alle fall av kortere eller lengre 
varighet særlig for autobiografisk hukommelse 
(Sackeim, 2014), men også på andre kognitive 

områder (Sackeim et al., 2007). Det kan ved studier 
av depresjon og ECT være vanskelig å skille ut 
hva som skyldes depresjon og hva som skyldes 
behandlingen. Her trengs det utvilsomt flere 
studier hvor sammenhengen til immunreaksjoner 
også trekkes inn.

Behandling med cytokiner ved
somatiske sykdommer 
En hel del sykdommer som kreft, multippel sklerose 
(MS) og hepatitt behandles tidvis med medisiner 
som er betennelsesdrivende, dvs. de gir økt 
betennelse i kroppen. Særlig er det virkestoffet 
Interferon-α som er benyttet i behandling. En bi-
virkning av slik behandling er utvikling av depres-
jon, noe som styrker teorien om en sammenheng 
mellom betennelse og depresjon (Denicoff et al., 
1987; Janssen, Brouwer, van der Mast, & Schalm, 
1994; Renault et al., 1987). Pasienter uten tidligere 
psykiske lidelser har etter behandling utviklet 
tristhet, blitt mer bekymringsfulle, vist økt kogni-
tiv svikt, mangel på motivasjon og vanskeligheter 
med fleksibel tenkning. Depresjonen var så alvorlig 
at det i enkelte tilfeller førte til suicid. Når det har 
skjedd, synes det å ha opplevd depresjon tidligere
i livet å ha betydning (Sockalingam, Links, & 
Abbey, 2011). Ved behandling med interferon 
(INF)-α og IL-2 vil enzymet indoleamine-2,3-diox-
ygenase (IDO) aktiveres og tryptofan nedbrytning 
øke. Det betyr at det fins en sammenheng mellom 
immunaktivering gjennom cytokinbaserte legemi-
dler og serotonin, siden tryptofan inngår i seroto-
ninmetabolisme. Det blir mer kynurenin på beko-
stning av serotonin, og muligens mer quinolinsyre 
som potensielt kan være nevrotoksisk (Bonaccorso 
et al., 2002; Capuron et al., 2003; Capuron et al., 
2002). Først kommer de nevrovegetative endring-
ene med tretthet, initiativløshet og søvnighet. 
Typisk debuterer depressive symptomer etter 
fire uker, og kan bli svært alvorlige de påfølgende 
ukene. Ca. 1/3 av pasientene utviklet alvorlig 
depresjon. Depresjon kunne reduseres med anti-
depressiva, men de nevrovegetative forandringene 
persisterte (Capuron & Miller, 2004; Capuron, 
Ravaud, Miller, & Dantzer, 2004; Raison, Demet-
rashvili, Capuron, & Miller, 2005). Affektive symp-
tomer og nevrovegetative/nevrokognitive utfall 
kan altså være styrt av to forskjellige prosesser ved 
depresjon. Det er sannsynlig at det nevrovegeta-
tive har en sammenheng med kognitiv svikt ved 
depresjon. Med bakgrunn av disse vanskelighetene 

slags biologiske endringer som finner sted i krop-
pen ved depresjon, og som kan påvirke sentral-
nervesystemet og derved nevropsykologisk funger-
ing av både kognitiv og affektiv art.

Målet med artikkelen er å introdusere hvordan 
spesielt immunologi og mage- tarm bakterier, dvs. 
hjerne-tarm-mikrobiota-akse kan være relatert til 
depresjon. Videre settes dette i sammenheng med 
hvordan de interne systemer i kroppen samhandler 
(sentralnervesystem, det endokrine system, immun 
system og det enteriske nervesystem) og får betyd-
ning for hjernen og nevropsykologisk fungering. 
Artikkelen er ment som en introduksjon til feltet 
for Nevropsykologis lesere. Artikkelen er basert på 
egen forskning, på andres artikler som forfatteren 
har funnet relevante og Pubmed-søk. På de under-
temaer hvor det foreligger oversiktsartikler refereres 
det også til disse. Et hundre og fem artikler som 
kopler søkeordene «microbiom inflammation» og 
«depression» er gjennomgått. Kombinasjonen 
mellom «inflammation microbiome» og «cognition» 
ga femten artikler som omtales i artikkelen. 

Hovedbudskapet i artikkelen er at mens man 
tidligere antok at sentralnerve, det endokrine, 
immun og det enteriske nervesystemet i kroppen 
nærmest fungerte hver for seg, så er perspektivet 
nå at disse systemene samarbeider og innvirker på 
hverandre gjennom felles reseptorer og ligander. 
Hjernen er ikke alene! Noe som også får betydning 
for forståelse og behandling av depresjon.

Aktivering av immunsystemet
Pasienter med depressiv og bipolar lidelse har om 
lag 15% kortere forventet levetid sammenlignet 
med alders og kjønns-matchede personer i den 
generelle befolkning. Den vanligste grunnen til død 
er økt forekomst av kardiovaskulære sykdommer, 
selv om også økt selvmordsrisiko bidrar til kortere 
levetid, særlig hos yngre personer de første årene 
etter depresjon (Osby, Brandt, Correia, Ekbom, & 
Sparen, 2001; Surtees et al., 2008). Et bindeledd 
mellom depresjon og hjerte-karlidelser kan være 
aktivering av kroppens immunsystem.

Flere studier har beskrevet endret immunaktivitet 
ved alvorlig depresjon, ikke minst betennelsesreak-
sjoner (Connor & Leonard, 1998; Dantzer, Woll-
man, Vitkovic, & Yirmiya, 1999; Hestad, Aukrust, 
Tønseth, & Reitan, 2009; Hollan et al., 2013; Kronfol 

& Remick, 2000). Betennelsesreaksjoner i krop-
pen kommuniseres til hjernen (Savitz & Harrison, 
2018). Disse påvirker hjernestrukturer som insula 
(Harrison et al., 2009) og thalamus (Hannestad et 
al., 2012). Kroppen reagerer på en depressiv lidelse 
som den også vil gjøre ved en somatiske hendelse 
eller lidelse. Både psykologisk og fysiologisk stress 
kan gi immunaktivering og betennelse i kropp og 
hjerne (Hestad et al., 2009). Celler som bidrar til 
betennelsesreaksjoner, blant annet pro-inflamma-
toriske cytokiner, kan ha en sykdomsfremkallende 
rolle ved depressive lidelser. Disse endringene kan 
ha betydning for utvikling av hjerte-karlidelser, ikke 
minst ved utvikling av arteriosklerose (Gregersen, 
Holm, Dahl, Halvorsen, & Aukrust, 2016). Dette vil 
også påvirke hjernens karsystem. Betennelse er 
selvsagt ikke den eneste årsaken til depresjon og 
kan ikke forklare hele dens patofysiologi, men kan 
være en viktig sykdomsfremkallende faktor som får 
betydning for behandling (Jeon & Kim, 2017).

Fra et nevropsykologisk perspektiv er det blitt sett 
på om kognitive testresultater kan predikere død. 
MacDonald, Hultch og Dixon fant  at uregelmes-
sigheter med hensyn til hurtighet på testene var 
assosiert med forestående død hos eldre men-
nesker (Macdonald, Hultsch, & Dixon, 2008, 2011). 
Fenomenet er blitt kalt «terminal drop» (Riegel, 
1972) eller «terminal change» (Bosworth & Siegler, 
2002), og er omdiskutert. Hassing og medarbei-
dere fulgte opp dette og fant at nedgang i kognitiv 
funksjon sent i livet var assosiert med nærhet til 
død (Hassing et al., 2002). Funnene var i stor grad 
relatert til kardiovaskulær fungering. Kardio- og 
cerebrovaskulær sykdom påvirket i høyeste grad 
kognisjon-overlevelsesforhold. Undersøkelsen så 
på eldre mennesker over en 6 års periode.  Det er 
sannsynlig at endret immunaktivitet har betydn-
ing for sammenhengen depresjon, kardiovaskulære 
lidelser og nevropsykologisk svikt.

Behandling med medisiner og elektrokonvulsiv 
terapi (ECT) påvirker immunsystemet
Den vanligste hypotesen knyttet til farmakologisk 
behandling av depresjon, er monoamin-hypotesen. 
Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) og 
selektive noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) 
inaktiverer monoaminer, dvs. gjenopptak av sero-
tonin (og noradrenalin) i hjernen, noe som øker 
tilgjengelighet av nevrotransmitteren i synapsen. 
Det er imidlertid ikke forskningsmessig belegg for 
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er det utviklet en konsensus for slik behandling av 
Hepatitt C blant europeiske klinikere (Schaefer et 
al., 2012). 

Behandling av depresjon med anti-
inflammatoriske	legemidler
Behandling av depresjon med antiinflammatoriske 
legemidler er foreløpig av eksperimentell karakter. 
En studie fant at slike medisiner i tillegg til vanlige 
antidepressiva ga en større effekt, sammenlignet 
med behandling med antidepressiva alene (Muller 
et al., 2006). Tyring og kolleger (2006) rapport-
erte mindre tretthet og reduserte symptomer på 
depresjon blant pasienter med psoriasis som ble 
behandlet med anti-inflammatoriske legemidler. 
I oversiktsartikkel av anti-inflammatoriske med-
isiner ble det vist en effekt av disse på depresjon, 
men forfatterne konkluderer med at flere studier 
er nødvendige før anbefalinger mht. behandling av 
depresjon gjøres (Husain, Strawbridge, Stokes, & 
Young, 2017). I en meta-analyse av 36 randomiserte 
kliniske studier med nesten 10 000 pasienter, 
forbedret fem av seks antiinflammatoriske legemidler 
depresjon sammenlignet med placebo. Spesielt 
ble det sett at anti-inflammatoriske legemidler i 
tillegg til antidepressiva forbedret situasjonen for 
mange med alvorlig depresjon (Kohler-Forsberg 
et al., 2019). Alle 36 studiene viste at det kunne 
være feilkilder i tolkning av materialet. Det ble også 
konkludert med at fremtidige studier bør ha lengre 
oppfølging, bedre analyse av betennelse i blod, 
CSF og bedre billeddiagnostikk for å identifisere 
undergrupper av pasienter med spesifikke depres-
sive symptomer som vil kunne profitere på antiin-
flammatorisk behandling ved depresjon. En mulig 
bivirkning var øket infeksjonsfare.

Betennelse er ikke særegent for depresjon, 
men ses også for andre lidelser med mulige 
psykologiske komponenter
Nå kan det være slik at den ovenfor beskrevne sam-
menhengen ikke er spesifikk for depresjon. Reaks-
jonene med aktivert immunforsvar er beskrevet for 
andre lidelser med en sannsynlig psykisk kompo-
nent som kronisk tretthet/myalgisk encefalopati 
(ME)(Groven, Fors, Iversen, White, & Reitan, 2018), 
irritabel tarmsyndrom (Mudyanadzo, Hauzaree, 
Yerokhina, Architha, & Ashqar, 2018) og Schizo-
freni (Muller, Weidinger, Leitner, & Schwarz, 2015; 
Rodrigues-Amorim et al., 2017). Det er også slik 
at disse pasientgruppene viser forskjellig grad av 

kognitiv svikt. 

Fra ME- foreningen har det vært en kamp for at 
lidelsen skal defineres som somatisk, mens andre 
mener det er et stort element av psykologi tilstede. 
Det har også vært diskutert om alle nevropsykolo-
giske endringer ved kronisk tretthet skyldes 
depresjon. En  oversiktsartikkel konkluderer med 
at ikke alle kognitive svekkelser skyldes depres-
jon og engstelse (Michiels & Cluydts, 2001). Noe 
som kan støttes av en studie som ikke fant noen 
forskjell i immunaktivering målt både i serum og 
spinalvæske hos deprimerte pasienter og pasienter 
henvist nevrologisk poliklinikk, men hvor ingen 
sykdom eller diagnose kunne påvises (Hestad et al., 
2016). Imidlertid var det klare nevropsykologiske 
forskjeller mellom gruppene (Farup & Hestad, 
2015). Det vanligste symptomet i nevrologigruppen 
var utmattelse og tretthet. Det kan derfor være slik 
at når somatikk/biologi og psykologi ikke fungerer, 
begynner det biologiske systemet «å spørre om noe 
er galt». Det setter inn en aktivering. Ved infeks-
joner er denne reaksjonen mange ganger sterkere, 
da er det et fremmedelement som skal bekjempes. 
Men den kroniske immunaktivering en ser hos 
mange med depresjon vil over lengre tid kunne 
virke utmattende. Dette vil igjen kunne føre til at 
deprimerte pasienter er mer utsatt for sykdom som 
kan være av betydning for kognitiv funksjonsevne 
målt med nevropsykologiske tester.

Sammenheng mikrobiom/mikrobiota 
og depresjon
Mikrobiomet er helheten av mikroorganismer i 
menneskekroppen, definert som alt genetisk mate-
riale i en mikrobiota (alt av mikroorganismer i en 
bestemt del av organismen, for eksempel tarmen) 
(Nature.com, 06.06.2019). Mikrobiomet har en 
sterk sammenheng med hvordan det immunolo-
giske, endokrine og nevronale apparatet funger. I 
tarmen er det mange typer bakterier, både gode 
og dårlige for helsen vår. Bakteriene i tarmen veier 
ca. 1,4 kilo og sammensetningen av tarmens mik-
robiota varierer sterkt fra menneske til menneske. 
Når det gjelder kolonisering av bakterier i tarmen, 
begynner den ved fødsel og forandrer seg over tid. 
Sammensetningen av bakterier er dynamisk og 
endringer skjer for eksempel som følge av diett, 
livsstil, hygiene og bruk av antibiotika. Allerede 24 
timer etter en vesentlig kostforandring kan man 
påvise endringer i tarmens mikrobiota, men stabil 

mikrobiotasammensetning oppnås først etter varig 
kostforandring. Tarmflora er nødvendig for funk-
sjon, vedlikehold og utvikling av immunsystemet, 
noe som har betydning for immunaktivering ved 
depresjon. Ved depresjon er serotoninmetabolisme 
i hjernen blitt tillagt stor betydning. Men det er fak-
tisk bare 5% av serotoninomsetningen som skjer i 
hjernen, 95% av serotoninmetabolismen skjer i det 
enteriske nervesystemet i tarmen (Gershon, 1998).

Naseribafrouei og medarbeidere (Naseribafrouei et 
al., 2014) undersøkte tarmbakterier i feces. Det var 
flere sammenhenger mellom bakterier og depresjon. 
For noen av bakteriene var det en negativ korrelasjon, 
mens andre korrelerte positivt med depresjon. For 
Bacteroidales var det en overrepresentasjon av 
sammenhenger ved depresjon sammenlignet med 
kontrollene, mens Lachnospiraceaefamilien viste en 
underrepresentasjon. Blant de sistnevnte bakterier 
var Oscillibacter som har betydning for fettsyrer i 
tarmen, spesielt Isovalerisk syre. Isovalerisk syre 
er en kortkjedet fettsyre som finnes i meieriprod-
ukter og matoljer. Det ble under-søkt om denne 
fettsyren hadde noen sammenheng med depresjon 
(Szczesniak, Hestad, Hanssen, & Rudi, 2016). Den 
positive korrelasjonen med depresjon var signifi-
kant. Likeså mellom isovalerisk fettsyre og kortisol. 
Funnene her kan kaste lys over hvorfor det både er 
en immunaktivering og forhøyet kortisol (aktiver-
ing av hypotalamus-hypofyse-binyre bark) hos 
mange deprimerte pasienter. Vanligvis er det slik 
at immunaktiveringen bremses av kortisol, med en 
nedgradering av betennelse vist med grad av im-
munaktivering. Undersøkelsen kan ikke si noe om 
årsakssammenhengen til både forhøyet kortisol-
nivå og betennelse, men det er mulig at fettsyrene 
bidrar til å opprettholde nivået av forhøyet kortisol 
hos mange deprimerte pasienter. I en videre oppføl-
ging som ble gjort av dette materialet ble det funnet 
en sammenheng mellom enkelte av de kortkjedede 
fettsyrene og affektive symptomer, men ikke med 
kognitiv fungering 
(Hestad & Rudi, 2018). 

Sammensetningen av mikrobiomet er av stor 
betydning for immunsystemets funksjon, blant 
annet med å prosessere næringsstoffer til bioaktive 
molekyler som nevrotransmittere, vitaminer og 
fettsyrer. Det er et komplekst kommunikasjonsnett-
verk mellom tarm og hjerne, den såkalte mikrobiom
tarm-hjerneaksen. Her er det kommunikasjon 

begge veier med involvering av det autoimmune 
nervesystemet, vagusnerve,  ENS, og hyptotalamus-
hypofyse-binyrebark akse. En aktivering av vagus-
nerven resulterer i sekresjon av acetylkolin og 
katekolaminer (hormoner og nevrotransmittere). 
Acetylkolin er blant annet av betydning ved demens 
av Alzheimers type. Blant de vanligst forekom-
mende katekolaminene er dopamin, noradrenalin 
og adrenalin. I tillegg produseres det i tarmen korte 
fettsyrer, enteroendokrine celler som har betydn-
ing både for immun, hormon og nevrotransmittere. 
Det er da forståelig at mikrobiota kan innvirke på 
motoriske, sensoriske, kognitive, og emosjonelle 
forhold som vi nå er i ferd med å forstå en flik av. 

Kosthold og fysisk aktivitet
Siden det fins en sammenheng mellom depresjon 
og bakteriefloraen i tarmen, og siden næringsstof-
fer påvirker bakteriefloraen, er det interessant å 
undersøke om kosthold har betydning for depres-
jon. I en studie av eldre med depresjon er det 
pekt på at mangelfullt opptak av næringsstoffer 
reduserer funksjon og livskvalitet hos eldre dep-
rimerte personer (Guligowska et al., 2016). Her 
er det proteiner, fiber, spesielle fettsyrer, niacin og 
Vitamin B6 som er mangelfulle, mens det er for mye 
sucrose (sukker). Med bakgrunn i funnene foreslår 
de spesielt tilpassede dietter for å bedre opptaket 
og derved bedre kognitiv funksjon og livskvalitet. 
Det er indikasjoner for at diettmønstre kan påvirke 
utløsning av depresjon selv om det er vanskelig 
å trekke sikre konklusjoner, som påpekt i en sys-
tematisk oversiktsartikkel (Rahe, Unrath, & Berger, 
2014). Det synes å være enighet om at før man 
kan trekke sikre konklusjoner om på hvilken måte 
kosthold kan påvirke depresjon, eller være del av et 
behandlingsopplegg, trengs det flere studier (Quirk 
et al., 2013). Imidlertid peker indikasjoner i retning 
av at kosthold har betydning for utvikling og opp-
rettholdelse av depresjon og forringet livskvalitet. 

Effekten av fysisk aktivitet er godt dokumentert 
som et behandlingstiltak ved mild til moderat grad 
av depresjon (Martinsen, 2000). Fysisk aktivitet har 
i studier vist å øke produksjonen av anti-inflamma-
toriske molekyler som IL-1RA, IL-10 og oppløselig 
TNF-reseptorer (Febbraio & Pedersen, 2002; 
Ostrowski, Rohde, Asp, Schjerling, & Pedersen, 
1999; Ostrowski, Schjerling, & Pedersen, 2000; 
Pedersen & Febbraio, 2005; Petersen & Pedersen, 
2005). En oversikt som inkluderte 39 randomis-
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erte, kontrollerte studier viste at fysisk trening 
hjalp mot depresjon, men at dersom trening skal 
hjelpe må den utføres regelmessig. (Rosenbaum, 
Tiedemann, Sherrington, Curtis, & Ward, 2014). 
Pasienter som ble inaktive fikk tilbake de depres-
sive symptomene. Det trengs ikke hard trening, 
men trening mer enn to dager i uken (Marzolini, 
Leung, Alter, Wu, & Grace, 2013; Marzolini, Oh, 
McIlroy, & Brooks, 2013; McDonnell, Mackintosh, 
Hillier, & Bryan, 2014).

Med bakgrunn i det ovenstående er det overrask-
ende at våre helsetjenester ikke legger større 
vekt på kosthold og særlig fysisk aktivitet i 
behandling av depresjon siden effekten her er 
godt dokumentert. 

Oppsummering av samhandlingen mellom interne 
systemer i kroppen. Sentralnerve-, immun-, 
endokrinologisk og enterisk nervesystem 
Ovennevnte indre systemer i kroppen produserer et 
felles sett av peptider, nevrotransmittere, nevro-
hormoner, og cytokiner som gir et felles repertoar av 
reseptorer og ligander mellom systemene. Immun-
apparatet er både sensorisk og handlende/ut-
førende, men vår bevisste opplevelse av å være syk 
og ikke fungere går via hjernen. Forandringene 
som skjer i hjernen vil nødvendigvis ha nevro-
psykologisk betydning. 

Forholdet mellom immunsystemet og depresjon 
synes å være gjensidig: depresjon kan endre 
immunsystemet, men en inflammatorisk tilstand 
kan også fremme depresjon. Lavgradig immun-
aktivering ses ofte ved depresjon, og det kan virke 
utmattende over lengre tid, noe som igjen gjør 
deprimerte pasienter mer utsatt for sykdom 
(Aukrust et al., 1996; Cope et al., 1994). 

Basert på at immun-, nerve-, og det nevroendokrine 
(nevrohormonelle) systemet deler signalmolekyler 
og reseptorer, foreslo Blalock å kalle immunsystem-
et for den sjette sans, fordi det på mange måter 
fungerer som et sanseorgan innad i kroppen, 
slik sentralnervesystemet med sitt sanseapparat 
forholder seg til ytre omgivelser (Blalock, 1984; 
Blalock & Smith, 2007). Nervesystemet og immun-
systemet bruker et felles kjemisk språk for kommu-
nikasjon. Felles sett av peptider, nevrotransmittere 
og cytokiner gir et felles repertoar av reseptorer og 
ligander mellom de to systemene «de snakker 

de sammen», men kroppens indre systemer gir 
ingen bevisst opplevelse på samme måte som 
sentralnervesystemet (Savitz & Harrison, 2018). 
Gjennom deling av ligander og reseptorer tjener 
immunsystemet som en sjette sans for å oppdage 
forandringer i kroppen som individet ellers ikke 
kan høre, se, lukte, smake eller berøre. En mer 
inngående beskrivelse av hvordan kroppens indre 
systemer samarbeider kan sees i flere oppdaterte 
oversiktsartikler, og ofte brukes begrepet «intero-
ception» (Huang et al., 2019; Savitz & Harrison, 
2018).  Patogener svulster og allergener oppdages 
med stor følsomhet og spesifisitet av immunsys-
temet. Resultatet kan bli at immunsystemet setter 
i gang betennelsesreaksjoner. Immunsystemet i 
hjernen og kroppen (selv om de er forskjellige) 
påvirker hverandre. Med forandringer i hjernen 
følger nevropsykologiske endringer av både 
kognitiv og affektiv art. Sentralnervesystemet 
reagerer på infeksjoner med sykdom og psykolo-
giske forstyrrelser.

Forholdet mellom sykdom og affektive forstyrrel-
ser er ikke enkelt. Det har vært lettere å studere 
hvordan biologi kan endre psykologi enn omvendt, 
men det er etter hvert blitt ganske klart at immun-
systemet reagerer både på psykiske og somatiske 
endringer. Sykdommer som fører med seg immun-
reaksjoner kan gi symptomer på depresjon. Når 
pasienter er blitt behandlet med cytokiner, som 
INF-α behandling ved kreft og Hepatitt C, har det 
gitt vegetative reaksjoner og alvorlig depresjon 
hos mange som tidligere aldri har hatt alvorlige 
psykiske plager.

Det er en interaksjon mellom tarm, hjerne, immun-
system, det autonome nervesystem og det endo-
krine systemet. Her involveres sentralnervesystem-
et (CNS), det autonome nervesystemet, ENS og det 
endokrine systemet med hypotalamus, hypofyse 
og binyrebark (HPA-akse). Det autonome nervesys-
temet gjennom de sympatiske og parasympatiske 
deler, sender både affektive signaler fra innsiden av 
tarmen, videreformidlet gjennom ENS, ryggmarg og 
vagusnerve til CNS og efferente signaler fra CNS til 
tarmveggen. Forhøyet følsomhet for betennelses-
messige reaksjoner og sykdom kan være relatert til 
funksjonsnedsettelser i HPA-akse-aktivitet og til-
hørende hyperkortisolisme (Silverman & Sternberg, 
2012). HPA-aksen blir sett på som selve stressfor-
midleren som koordinerer og modulerer kropps-

responser av alle slag. Den kan bli sett på som en 
del av det limbiske systemet som er involvert i både 
hukommelse og emosjonelle responser. Systemet er 
under en kompleks interaksjon mellom amygdala, 
hippocampus og hypothalamus. Både fysiologisk og 
psykologisk stress aktiverer HPA ved at hypothala-
mus stimulerer til utskillelse av adrenokortikotropt 
hormon (ACTH) fra hypofysen som igjen stimulerer  
kortisolproduksjon i binyrebarken. Her er det både 
nevronale og hormonelle kommunikasjonslinjer i 
kombinasjon som aktiverer tarm celler og immun-  
epitel-celler, glatt muskulatur, forskjellige tarmcel-
ler og enterochromaffin-celler. Tarm-mikrobiomet 
interagerer med tarm og immunceller. Hvordan 
tarm og ENS er involvert er det nyeste tilskuddet til 
denne forståelsen. Sammenhengen mellom tarm og 
hjerne med hensyn til kognisjon ble sett første gang 
etter mikrobiota behandling av «leverencefalopati» 
(Morgan, 1991), samt at det er sett en sammenheng 
mellom mikrobiota og angst (Neufeld & Foster, 
2009; Neufeld, Kang, Bienenstock, & Foster, 2011) 
og depresjon (Naseribafrouei et al., 2014). Fra 
dyrestudier er det sett at bakteriekolonisering av 
tarmen er av stor betydning for utvikling og mod-
ning av både ENS og CNS. Mikrobiomet påvirker 
stressreaksjonen i HPA-aktivitet og atferdsuttrykk. 
Om stressreaksjonen ikke reverseres innenfor 
bestemt tid, kan det bli varige skader. Det har også 
vist seg at mikrobiomet har sammenheng med 
utvikling og produksjon av nevrotransmittere i 
hjernen og ENS. Sammensetningen av mikrobiomet 
kan sannsynligvis fremme immunrespons som 
påvirker epitel-permeabilitet i tarmen og som 
aktiverer smertebaner med magesmerter og 
dysregulerer ENS. Dette vil igjen skape vonde 
sirkler for eksempel hensyn til smerteregulering.

Både fysiologisk og psykologisk stress påvirker 
mikrobiomet. Påvirkningen går via det det auto-
nome nervesystemet og HPA. Hjernen kan aktivere 
sekresjon av bestemte typer molekyler som kan 
knytte seg til mottagere på bakterier i mikrobiomet 
som har betydning for betennelse og infeksjon 
som det igjen blir signalisert tilbake til hjernen om. 
Hjernen kan også påvirke permeabilitet i tarmen 
som kan gjøre at bakterier kommer inn og derved 
stimulerer immunrespons i slimhinnen.   

Det kan være minst to forskjellige psykologiske 
systemer som er virksomme ved depresjon, det 
affektive og det kognitive. Ved det affektive systemet, 
dvs. nedstemthet synes det å være en sammenheng 
til økt kortisol, mikrobiom og korte fettsyrer i tarm. 
Ved kognisjon synes det å være mer involvering av 
nevrotransmittere, som tryptofan og kunurenin.  

Depresjon er en sammensatt lidelse som har 
betydning både for livskvalitet, livslengde og 
kognisjon. Det fins en sterk sammenheng mellom 
depresjon og somatiske sykdommer, spesielt hjerte- 
og karlidelser. En forklaring på slik sammenheng 
er inflammasjon. Immunsystemet funger som en 
«sjette sans» i kroppen vår (Blalock & Smith, 2007), 
men vår bevissthet om denne sansen er svak. 
Immunsystemet er knyttet til mikrobiota, og bak-
teriesammensetningen i tarmen henger sammen 
med depresjon og immunreaksjoner på en i dag 
ukjent og komplisert måte. Legemidler har effekt 
ved depresjon, men effekten er begrenset og har 
bivirkninger. Psykoterapi og legemiddelbehandling 
synes å virke på forskjellig måte. Det er relativt 
godt dokumentert hvordan legemidler virker, og en 
av virkningene er  anti-inflammatorisk. Noe som 
også er vist ved ECT. Denne effekten kan også opp-
nås ved fysisk aktivitet og sannsynligvis også ved 
endringer av mikrobiota og fettsyrer i tarm. 
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                                                        KodingFaginfo: Koding

Det finnes mange ulike varianter av kodings-
oppgaver. I Norge er en av de mest brukte av 
disse deltesten «koding» fra WAIS-IV. Fra 2013 
ble RBANS testene tilgjengelig i Norge, og i dette 
screening-batteriet er det også en kodingsopp-
gave. I denne oppgaven setter man inn tallene 1-9 
for bestemte symboler, altså motsatt fra WAIS-IV. 
Tidsgrensen for RBANS er 90 sekunder mot 120 
sekunder for WAIS-IV koding. Ser vi på normtabel-
lene for de to testene, ser vi at det kreves 65-70 
rå-skåre for å oppnå skalert skåre 10 for WAIS-IV 
koding (5,4-5,8 symboler pr 10 sekunder).  For 
RBANS koding tilsvarende 56 og 60 (6,2-6,7 tall pr 
10 sekunder). Dette tilsier at RBANS koding er en 
litt lettere oppgave enn WAIS-IV koding. Vi ønsket 
å undersøke om det var noen forskjell på resultatet 
på de to kodings-oppgavene i en gruppe pasienter 
med schizofrenilidelser i alderen 18-38 år (n=68), 
og i en gruppe psykologistudenter (n=56) i samme 
aldersgruppe (20-38 år). Vi antar at både pasienter 
og studenter vil prestere bedre på RBANS enn på 
WAIS-IV på råskårenivå, men at det ikke vil være 
noen forskjell når skårene er konvertert til skalerte 
skårer. 

Metode
Pasientgruppen gjennomførte testene individuelt 
som en del av en rutinemessig nevropsykologisk 
undersøkelse. De ble bedt om å gjennomføre både 
RBANS koding og WAIS koding “så fort som mulig.” 
Alle pasientene fikk RBANS koding før WAIS-IV 
koding. Studentene fikk presentert oppgavene i ple-
num i en forelesningssal ved Universitetet i Bergen. 
De utførte RBANS koding først, og deretter WAIS-IV 
koding. Studentene fikk be-skjed om å gjennomføre 
begge testene “så fort som mulig” og om å stoppe 
når det ble gitt beskjed om at tiden var ute.

Resultater
Resultatene er presentert i figur 1 og 2. Vi ser at 
studentene gjør det klart bedre enn pasientene, 
men at det ikke er noen forskjell av betydning i 
råskårene, når vi sammenligner antall symboler 
pr 10 sekunder eller antall tall pr 10 sekunder for 
noen av gruppene. Det var en stor forskjell mellom 
oppgavene når vi sammenlignet de skalerte skårene 
for begge gruppene. Pasientene hadde lave skårer 
på begge testene, og lavest på RBANS koding. 
Studenten hadde litt over gjennomsnittlig prestas-
jon på WAIS-IV koding og under gjennomsnittlig 
prestasjon på RBANS koding. 

Diskusjon
Det var uventet at oppgavene var så like på 
råskårenivå, og at det var en betydelig forskjell 
når det benyttes skalerte skårer. Ut fra de skalerte 
skårene skulle vi tro at RBANS koding er en svært 
vanskelig oppgave, til og med for studenter som har 
hatt gode skole-prestasjoner i videregående skole. 
På RBANS koding hadde studentene i gjennom-
snitt en råskåre på 52,1 og en skalert skåre på 8,2. 
Prestasjonen på WAIS-IV koding er mer som ventet, 
men fortsatt kanskje litt lav, svarende til skalert 
skåre 11,1. Resultatet kan tyde på at konverterin-
gen fra råskårer til skalerte skårer på RBANS er 
streng. Dette støttes av at gjennomsnittet i normg-
runnlaget for aldersgruppen 20-39 år er 54,8, som 
tilsvarer en skalert skåre på 9. 

Konklusjon
RBANS koding ser ikke ut til å være en lettere 
oppgave enn WAIS-IV koding. Konvertering til 
skalerte skårer gir lavere skalerte skårer for RBANS 
sammenlignet med WAIS-IV. Det kan se ut til at 
normtabellene for RABNS koding gir for lave 
skalerte skårer. 

WAIS-IV Koding og RBANS Koding: 
To sider av samme sak?
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 Eline Berle                   Katrine Haraldsen      Regine Birgitsdatter    Rune Raudeberg      
            Haarvik    

Keynote speakers årsmøte 2018

Årsmøtet i NNF i fjor var årets høydepunkt 
i fagrelaterte forelesninger i Norge. Den 
internasjonale eksperten innen arbeidsmin-
neforskning Tracy Packiam Alloway fra 
USA holdt en spennende forelesning om 
språkvansker og relasjonen til dysleksi og 
ADHD. Fra Nederland hadde Roy Kessels 
som er ekspert på interaksjonen mellom 
arbeidsminne og episodisk hukommelse, en 
fascinerende forelesning om kognitiv utfall 
av Korsakoff’s syndrom. Janne von Koss 
Torkildsen som vant den prestisjetunge 
Curt von Eulers ærespris i 2018 for fremrag-
ende forsking på kognitive og nevrobiolog-
iske aspekter ved lese- og språkutvikling 
ga en flott forelesning om språkutvikling 
hos barn. Og den finske forskeren Teppo 
Sarkamo foreleste om nevrale mekanismer 
i musikk og språk persepsjon, og hvordan 
musikk kan brukes terapeutisk for nevrolog-
iske lidelser som slag, TBI og demens. 
Sarkamo ble tildelt Cortex Prize i 2017 for 
hans arbeid på musikk og den aldrende 
hjernen. 

Videre var det spennende foredrag av Erik Hessen om hans forsk-
ning på tidlig tegn på demens, av Per Aslaksen om bruk av trans-
cranial likestrømsstimulering for behandling av kognitiv svikt, av 
Silje Systad om språkvansker ved nattlig epileptisk aktivitet, av 
Aleksandra Havdahl om utfordringer ved diagnostisering av ASD 
og av Nils Inge Landrø om bruk av Attention Bias Modification for 
å behandle humørsvingninger og depressive symptomer. For ikke å 
snakke om den populære forelesningen som NNF styreleder Jens 
Egeland holdt om sosial kognisjon og emosjonell fortolkningsevne 
hos Mensa-medlemmer. Det ble en helg med mye nyttig informasjon. 

Alle bilder fra årsmøte: Knut og Nina Dalen

I denne artikkelen sammenligner et team 
ved Institutt for Biologisk og Medisinsk 
psykologi, UiB, deler av normgrunnlaget 
for to sentrale testbatterier innen faget 
vårt. De ble veiledet av spesialist i 
nevropsykologi Rune Raudeberg .



-For å være en god kliniker må du ha god ‘partnering 
skills’, sier professoren. Det som gjennomsyrer min 
samtale med denne skredders sønn oppvokst i Tøns-
berg er engasjementet for pasienten. I det jeg snakker 
med ham om koblingen mellom å være en god kliniker
og en god salsa-danser, ser jeg hvordan dette kan
forståes: du må kunne sette deg inn i den andres 
situasjon og forstå hva som beveger den andre, slik at 
en kan tilpasse seg for å få til det som trengs. Ofte er 
det nødvendig å oppmuntre den andre for å trekke ut 
dens styrker slik at mulige svakheter ikke er så frem-
tredende. Som med en god salsa-danser, som med en 
god kliniker. 

«Respekt for pasienten er det viktigste,» sier Professor
 Hestad. Han har ikke skjegg nå, men det har ikke alltid 
vært slik. Jens Egeland husker Hestads engasjementet 
fra deres tid på Tønsberg Gymnas tidlig på 70-tallet. 
Den gang hadde Hestad kraftig skjegg inspirert av Karl 
Marx! De to unge og fremadstormende studentene var 
allerede da politiske engasjerte og demonstrerte hardt 
mot statens forsøk på nedskjæringer. 

I min serie med profilartikler, er det slående hvor 
forskjellig bakgrunn og inngangsporter til faget mange 
nevropsykologer har. Det har ikke alltid bare vært 
ønske om å få være med i en privilegert profesjon som 
har ført mange av de mest innflytelsesrike innenfor 
faget vårt til nevropsykologi-hylla. Hestad forteller at 
han begynte å studere psykologi da han fant ut at han 
ikke kunne bli skipper på båt fordi han var fargeblind. 
(Glemte å spørre ham om hvordan han administrerer 
Stroop-testen…)

Som doktorgradstudent i psykologi på Universitet i 
Bergen (UiB) på tidlig 90-tallet ble Hestad sittende på 
et kontor ved siden av Hallgrim Kløve, som ofte kom 
innom kontoret hans for å lufte ideer. Kløve hadde et 
internasjonal kontaktnettverk som tidligere president 
i INS (1987-1988) og var aktiv pådriver i etableringen 
av Journal of the International Neuropsychological 
Society (JINS). Hallgrim var den aller første professor 
i klinisk nevropsykologi ved et norsk universitet. Alt 
dette var inspirerende for Hestad.

I forbindelse med doktorgradsarbeidet, hadde Hestad 
jobbet med stoffmisbrukere fra Oslo. Det var i en tid 
da HIV sykdommen herjet som verst, og påvisning 
av viruset ofte var en dødsdom for de som fikk diag-
nosen. Det var stor engasjement for å forstå hva som 
kunne gjøres for å begrense spredning av viruset, og 
hvordan infeksjonen påvirket kognitiv fungering. I 
dag har vi en bedre forståelse av hvordan infeksjoner 
og immunsystemet påvirker kognitiv funksjoner, men 
dette var lite kjent på 90-tallet. Det var dette Hestad 
skulle finne mere ut av gjennom erfaringer fra klinisk 
arbeid og målrettet forskning på HIV-smittete i Norge 
og i USA ved John Hopkins University. Der fikk han 
Fullbright stipend i 1990.     

Siden doktorgraden har det vært mange år med klinisk
arbeid, forskning og undervisning som professor ved 
Høgskolen i Innlandet og ved NTNU. Det var med 
jobbing med HIV-smittede i Norge, USA og Afrika at 
Knut fikk ekspertise i infeksjonsprosesser og immun-
ologi. Men hans forskningsinteresser over årene har 
også omhandlet kreftbehandling av barn, schizofreni, 
spiseforstyrrelser, depresjon og psykoimmunologi.
I de senere årene har forskningsinteressen til Hestad 
vært fokusert på demensgåten. En av forskningsgrup-
pene han leder ser på hvordan blodtrykk henger 
sammen med kognisjon og demens. I registeret til 
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forsk-
ningsetikk er Hestad registrert som prosjektleder i 
ikke mindre enn 5 pågående store forskningsprosjekter. 

«Faglig representerer Knut en generasjon fra Bergen 
som sto Hallgrim Kløve nært, og han har vært viktig i 
integrasjonen mellom Vestlands og Østlands-nevro-
psykologien», sier Jens Egeland. Kløve-tradisjonen som 
han ble oppdratt i, sier Knut, krevde det store Halstein-
Reitan test batteriet. Men da han kom på John Hopkins 
Universitet, ble han introdusert til en mer eklektisk 
tradisjon. Han er tydelig på at begge tradisjonene er 
viktige. «For milde hjerneskader er det viktig med et 
større batteri for å fange opp stryker som pasienten 
kan bygge på», sier Hestad. I andre saker kan den 
eklektiske tilnærmingen være mer formålstjenlig for å 
få til en god ‘dans’ med pasienten. Det kommer an på 
problemstillingen!
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En god kliniker er som en 
god salsadanser

Profil

Knut Hestad ble spesialist i klinisk nevropsykologi i 1996 og var med på 
stiftelsesmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF) samme året. Både 
som kliniker og forsker har han solid fokus på pasientens beste. Hestad er 
kjent i fagmiljøet som en god salsa-danser, og han trekker en del paralleller 
som kan være nyttig for oss alle å ta med inn i vårt daglige virke.

Norske doktorgrader årsmøte 2018

Oppmerksomhetsfokus årsmøte 2018

På hvert årsmøte i NNF er det spennende forelesninger fra nybakte doktorander innen nevropsykologi. 
Steinunn Adolfsdottir holdt en spennende forelesning om betydning av alder og hjernens modning i forhold til 
reguleringsfunksjoner. Sveinung Tornås beskrev resultater fra en RCT studie om effekten av strategitrening på å 
holde oppmerksomhet på oppgaver over tid og å finne tilbake til målet hvis man har mistet det av syne for personer 
med kroniske, ervervede hjerneskader. Solveig Hauger holdt foredrag om den kliniske nytten av ERP for personer 
med alvorlig hjerneskade. Og Kjersti Mæhlum Walle foreleste om konsekvenser for oppmerksomhetsressurser 
i unilateralt neglekt. Det er alltid en fantastisk opplevelse å høre på disse brennende engasjerte nye Phd’ere som 
kommer med siste nytt om temaene de har forsket på i mange år og er så relevante for alle nevropsykologer. 

Alle forelesningsfiler fra disse forelesningene er å finne på www.nevropsyk.org

Alle bilder fra årsmøte: Knut og Nina Dalen

Alle bilder fra årsmøte: Knut og Nina Dalen
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«As time goes by»
    PROGRAM

Torsdag 14. november 2019 
Kl. 12.00 -13.00     Registrering
Kl. 13.00 -13.15  Åpning ved leder av NNF Jens Egeland
Kl. 13.15 -14.45  Edmund Sonuga-Barke: Impulsive Choice in ADHD - New insights from
   Developmental Cognitive Neuroscience
Kl. 14.45-15.15      Pause
Kl. 15.15 -16.45  Jessica Agnew-Blaise: Is there an adult-onset form of ADHD?
Kl. 16.45 -17.15  Pause
Kl. 17.15 -18.00  Merete Øie: Hvilken betydning har kognisjon for hvordan går det med ungdom 
   med ADHD eller schizofreni når de blir voksne? Resultater fra 25 års oppfølging

Fredag 15. November
Kl. 09.00 -10.30  Jan Richard Bruenech: The oculomotor system in brain disorders: Effects on
   motor function, balance, perception and cognition.
Kl. 10.30 -11.00     Pause
Kl. 11.00 -11.45  Marika Møller: Eye-tracking som komplement till den neuropsykologiska
   utredningen - erfarenheter från två kliniska studier
Kl. 11.45 -12.00     Pause
Kl. 12.00 -13.00  Nye behandlingstilnærminger: Jonas Lindeløv:  
   Cognitive rehabilitation following acquired brain injury using hypnotic suggestion
Kl. 13.00 -14.00     Lunch

Kl. 14.00 -14.45  Nye behandlingstilnærminger: Lin Sørensen: 
   Effects of mindfulness training on attention functions in adults with recurrent depression
Kl. 14.45 -15.30  Kari Furu: Utvikling og regionale forskjeller i bruken av sentralstimulerende
   legemidler hos barn og voksne i Norge siste 15 år
Kl. 15.30 -15.50     Pause
Kl. 15.50 -16.35  Maria Leer-Salvesen: Nevropsykologiske rapporter som bidrar til økt inkludering: 
   Nevropsykologers rolle overfor NAV

Kl. 16.45 -17.30  Årsmøte Norsk Nevropsykologisk forening
Kl. 17.40 -18.15  Dialogmøte mellom NPF og nevropsykologer med avtalepraksis
Kl. 20.00      Årsmøtemiddag

Lørdag 16. november
Kl. 09.30 -09.50  Jens Egeland: Langtidsoppfølging fra 71 til 87 år: tidlige tegn til senere
   funksjonsnedsettelse i en single case studie.
Kl. 09.50 -11.00  Presentasjon av nye norske doktorgrader
Kl. 11.00 -11.20     Pause
Kl. 11.20 -13.00  Presentasjon av nye norske doktorgrader
Kl. 13.00 -13.15  Diskusjon og avslutning


