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Forskningsspørsmål

• Er de oppnådde nevropsykologiske testresultatene, 

beregnet ut fra et panel av standardiserte og anerkjente 

tester, annerledes hos MO pasienter enn tilhørende 

normerte resultat av «friske» personer, og dersom, hvilke 

av de nevropsykologiske funksjonene er mest avvikende?

• Hva er den sterkeste prediktoren, grad av fedme, ApoE4 

status, eller forhøyede blodtrykksverdier for kognitiv 

prestasjon i MO?

• Hvordan kan vi dra veksler fra nevropsykologisk utredning i 

behandlingen av MO, og hvor begynner vi?
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Hypoteser

• Pasientene vil prestere dårligere innenfor de 

ulike kognitive områdene sammenlignet med 

normdata/kontrollgruppe

• Det vil være en negativ sammenheng mellom 

antropometriske mål (BMI) og prestasjon

• Pasientene vil til en viss grad vise likheter 

med pasienter diagnostisert med restriktive 

spiseforstyrrelser



Hva er fedme?

• Fedme er en 

opphopning av fett i 

kroppens fettceller i 

en så stor grad at det 

vesentlig øker 

risikoen for 

følgesykdommer og 

for tidlig død. 

WHO definisjon på fedme

Undervekt BMI <18.5

Normalvekt BMI 18.5-24.9

Overvekt BMI 25.0-29.9

Fedme klasse I BMI 30-34.9

Fedme klasse II BMI 35.0-39.9

Fedme klasse III BMI 40.0-49.9

Super obese BMI 50.0-59.9

Super super obese BMI >60.0
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Begrepsavklaring

• Fedme ≠ sykelig/morbid overvekt

• Sykelig overvekt: BMI > 40kg/m2 eller BMI >

35kg/m2 dersom tillegg av sykdom som følger av 

fedme.
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Surgery pre-candidacy is accepted:

- between 18-60 years of age

- BMI ≥40kg/m2 or BMI ≥35kg/m2 with comorbidities

Surgery candidacy is denied

- <18 or 60< years of age

- BMI ≤35kg/m2 with no comorbidities

Surgery candidates must attend a mandatory 7 to 8-

week educational program with support groups

Candidate is 

cleared for 

surgery

Medical and psychological evaluation

Patient specifically requests 

life-style treatment

Life-style treatment options according to 

hospital/external institutional capacity:

- 6 months: 1 group session/month (outpatient)

- 8 to 10-week intensive inpatient program at an 

external health care facility

Candidate is denied surgery:

- less than 5-10 kg lost pre-

surgery

- smoking

- alcohol/drug abuse

- medical risks

- psychological disorders such as 

active eating disorders. 

Back to community based 

services 

Patients 

withdrawing 

their candidacy

Referral from patient’s primary care physician

Flytskjema for inkludering



Demografisk justerte prestasjonsskårer

Measure Mean (SD) Minimum Maximum t-value

Verbal memory mean .552 (.842) -2.011 2.256 6.391**

Visual memory mean -.259 (.838) -2.692 1.895 -3.024*

Processing speed mean -.219 (.595) -1.825 .908 -3.567*

Visuospatial ability mean .152 (.810) -1.766 1.835 1.838

Working memory mean .002 (.658) -1.418 1.450 .033

Executive function mean 1 

(Tower total)

-.198 (.572) -2.272 1.267 -3.290*

Executive function mean II 

(Tower precision)

-.283 (.551) -1.772 1.156 -4.867**

Verbal fluency mean .243 (.967) -2.333 2.444 2.461**

Attention/vigilance mean -.251 (.557) -1.50 .76 -4.254**

Motor function mean -.154 (.780) -1.750 1.350 -1.802
a RCFT Copy: A US sample of 98 healthy controls similar in age and years of education were used as 

reference.



9

Distribution of DDS levels
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Skårer for RCFT: MO vs. HC

MO (N = 96) HC (N = 100) Cohen’s d

Min Max Mean (SD) Min Max Mean (SD)

Rey Copy 17.5 36.0 30.19 (3.9) 17.5 36.0 30.5 (3.69) -0.08

Unit points 5 17 10.02 (3.26) 7 17 11.43 (2.99) -0.45

Order 

points

0 7 1.39 (2.28) 0 7 1.74 (2.26) -0.15

Q-score 5 24 11.4 (5.3) 7 24 13.18 (5.01) -0.34

Q-score a 31.49 71.34 48.85 (10.19) -0.11

a Q-score standardised as T-score based on the HC



Pasient A: Standard skåremetode = 23.5, Q-skåre = 19

Pasient B: Standard skåremetode = 36, Q-skåre = 8

Pasient A Pasient B
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Prestasjonskvalitet

• 28 av 96: Første enhet - stort rektangel.

• 19 av 96: Diagonal/bisektor påfølger stort rektangel

• 5 av 96: full skåre på Order points

• 68 av 96: ingen Order points

• 4 av 96: full pott på Unit score (totalt 13 units)
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Hvordan kan den nevropsykologiske 

utredningen benyttes i behandlingsforløpet?

• Tilbakefall for fedmekirurgipasienter: vanskeligheter med 

å overføre de fysiologiske begrensningene kirurgien 

innebærer inn i en oppfattet psykologisk kontroll.

• Konservativ behandling: den viktigste årsaksforklaringen 

er deres manglende evne til å opprettholde de 

atferdstrategiene som er nødvendige for opprettholde 

vekttapet.



Medisinsk 

utredning

KEF, 

sykepleier og 

andre 

fagpersoner

Pasienten er skikket 

for kirurgi

Suksesspasienten går 
ned forventet 30% de 
første to årene, har en 
normal svak stigende 

vektkurve de neste 10-
15 år

Pasienten får 
uventet rask 

vektoppgang kort 
tid (første par år) 

etter kirurgi



Hvor dypt stikker behandlingen?

Observert resultat

Observerte handlinger

Motivasjon

Vaner

Forhistorie

Medfødte 
egenskaper

Handlingsmønstre

Underbevissthet

Evner

Forventninger



Behandlingens treenighet

Medisinsk 

utredning

KEF, 

sykepleier og 

andre 

fagpersoner

Psykologisk 

utredning/veiledning

• De underliggende 
mekanismene

• Strategier for 
forebyggende tiltak

• Informasjon om 
videre screening

• Compliance
• «Normal aldring» 

eller sykdomsforløp?

Pasienten er skikket 

for kirurgi

• Spiseatferd
• Barrierer for fysisk 

aktivitet



Screening

• Nevropsykologisk testing

• Pasientens subjektive vurdering av daglige utfordringer

Vurdering av 
årsaker og 

konsekvenser

• Hvor ligger/ligger ikke problemene?

• Hvilke domener er påvirket?

• Kan problemene relateres til klassisk kondisjonering, 
utilstrekkelig inhibisjon av reaksjoner (motorisk, atferd, 
emosjonell), belønning, oppmerksomhetsrettet bias, delt 
oppmerksomhet, hukommelse, kognitiv fleksibilitet

• Samsvarer testskårene med pasientens subjektive vurdering?

Iverksettelse av 
tiltak

• Kognitiv trening, kostholdsveiledning, fysisk aktivitet, medisinering, 
ADL

Psykologisk 
bistand

• Ny evaluering – objektivt målbart og pasientens egen vurdering

• Eventuelle nye tiltak iverksettes



Behandlingens treenighet

Medisinsk 

utredning

KEF, 

sykepleier og 

andre 

fagpersoner

Psykologisk 

utredning/veiledning

• De underliggende 
mekanismene

• Strategier for 
forebyggende tiltak

• Informasjon om 
videre screening

• Compliance
• «Normal aldring» 

eller sykdomsforløp?

Pasienten er skikket 

for kirurgi

• Spiseatferd
• Barrierer for fysisk 

aktivitet

Eksponering
Visualiering
Mindfulness

Identitet
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Kognitiv kontekst:
Faktakunnskap
Resonnering

Emosjonell kontekst:
De følelsene du kobler til det 
du gjør og spiser
Følelser da, nå, for fremtiden

«Kjerneverdier»
Det som driver 

deg
Spiseatferd?

Kroppsbilde og kroppsfølelse

Tro og overbevisning
Mål og motivasjon

Hva du 
faktisk 
trenger?

Miljø
Normer
Tradisjon

Oppfattelse av egen helse.
Barrierer for fysisk 
aktivitet
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Konklusjon

• Denne pasientgruppen er en svært heterogen og 

sammensatt gruppe

• De presterer kognitivt dårligere enn det man kan 

forvente seg av «friske» personer, likevel blir det feil å si 

at de er kognitivt hemmet.

• Viktigheten av å skille mellom global og områdespesifikk 

funksjon - avgjørende for hvordan legge opp 

behandlingen

• Rette søkelys på viktigheten av et individualisert 

behandlingstilbud
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