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Velkommen til INS
Mid-year Meeting/
11th Nordic Meeting
in Neuropsychology!
Som alle medlemmer av Nevropsykologisk forening nå
bør ha fått med seg så er foreningen ansvarlig for The
Changing Brain - INS Mid-year Meeting/11th Nordic
Meeting in Neuropsychology i Oslo fra 27-30 juni i år.
Den sentrale program- og organisasjonskomiteen arbeider
for tiden under høytrykk for å få på plass de siste detaljene i programmet. Vi kan love dere et faglig program uten
sidestykke i norsk nevropsykologisk sammenheng. Fremstående forskere og klinikere fra hele verden som representerer de fleste sentrale områder av nevropsykologien vil
bidra via 12 inviterte plenumsforelesninger, rundt 20 inviterte symposier og 4 workshops. I tillegg kommer et
betydelig antall innsendte vitenskapelige bidrag som blir
presentert i enda flere symposier, paper-sesjoner og poster
sesjoner. Responsen har vært stor fra land i alle verdensdeler, noe som innebærer at dette blir et virkelig internasjonalt møte.
Som en fin bonus for norske psykologer har Psykologforeningen godkjent deltagelse på kongressen som 32 timers
fritt spesialkurs eller 32 timers vedlikeholdelsesaktivitet til
spesialitetene i klinisk psykologi.
På vegne av program og organisasjonskomiteen håper jeg
at så mange kolleger som mulig vil delta på The Changing
Brain og bidra til en skikkelig nevropsykologisk fest, både
faglig og sosialt.
Erik Hessen

redaktørens spalte

Det skal virkelig bli spennende med INS møte i
Oslo i Juni. Dette er stort, helt klart det største
arrangementet vår organisasjon noensinne har avholdt. Det har vært jobbet intensivt fra styret, enkelte har virkelig lagt ned mange timer på dette.
Hjernen - og prosessene som påvirker den - vil
igjen være i fokus på INS møtet. Tittelen «The
Changing Brain» gjelder ikke bare ved skade, men
peker på at vi forandrer oss gradvis hele livet, både
personlighetsmessig og utføringsmessig. Med denne utviklingen i tankene ligger det et ansvar hos
helsevesenet, det er kanskje noen som lever med
tidlig stilte diagnoser som kanskje ikke lengre er
relevante, og disse kan bli merkelapper som holder
den naturlige utviklingen tilbake. Er det noen som
kjenner en 95åring med ADHD?
Etter INS konferansen planlegger vi et spesialnummer av Nevropsykologi. Til det vil jeg gjerne ha
frivillige til å ta referater og eventuelt bidra med
noe mer, for eksempel intervjuer og bakgrunnstoff
om forskning eller forskere. Ta kontakt!
I dette nummeret er mye stoff fra fjorårdets landsmøte. Takk til Nina og Knut Dalen for fine bilder.
Vi sees!
Maria S. Korsnes

INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY/11TH NORDIC MEETING
IN NEUROPSYCHOLOGY, RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO, 2730 JUNI 2012

THE CHANGING BRAIN
I juni 2012 arrangerer Norsk Nevropsykologisk Forening i samarbeid med
the International Neuropsychological Society en stor kongress med tittelen
«The Changing Brain».
Det moderne liv, med økende krav til kognitiv funksjon i utdanning og
arbeid, samt vesentlig høyere levealder med økt risiko for kognitiv svikt,
har medført en sterkt stigende interesse for hjernens helsetilstand gjennom
livsløpet. I det moderne samfunn kan tap av en frisk hjerne ha større sosiale
og yrkesmessige konsekvenser enn noensinne. De siste tiårene er det gjort
viktige oppdagelser om sammenheng mellom hjernefunksjoner og atferd
og om hjernens potensial for endring. Til tross for dette er kunnskap om
behandling og bedring av kognitiv funksjon etter skade eller sykdom fremdeles mangelfull. Selv om dette er en generell kongress i nevropsykologi

ønsker programkomiteen mange bidrag om hvordan kunnskap om hjernens
potensial for endring kan omsettes i klinisk praksis.
«State-of-the-art» foredrag og symposier vil bli presentert av ledende
forskere og klinikere fra hele verden. Kongressen blir sannsynligvis det
hittil største og viktigste møtet i Norge om hjerne, kognisjon og atferd.
Kongressen har egen hjemmeside hvor informasjon legges ut fortløpende
angående faglig og sosialt program, påmelding, overnattingsmuligheter og
frister for innsendelse av faglige bidrag.
Gå derfor inn på: www.insoslo2012.no

Kognitive vansker hos
personer med nakkesleng
Leif Gunnar Bjerke,
Nevropsykolog og trygderettsdommer
Problemstilling

pressive trekk som var til stede før en ulykke (funksjonell
lidelse). En del symptomer indikerer en risikofaktor fremfor at de er en konsekvens av ulykken (se Mykletun 2011).
I denne oversikten omtales ikke de medisinske sidene av
whip-lash-problematikken eller behandling av den nærmere. Tema er de kognitive vansker personer med nakkesleng rapporterer, om funksjonsufall ved nevropsykologiske tester og hvordan disse evt. har blitt tolket både
isolert sett og i en større sammenheng i et klinisk utvalg.
Bakgrunnen for artikkelen er egen erfaring med slike undersøkelser.

Begrepet ’whip-lash’ eller ’nakkesleng’ er ikke en sykdom
eller et sykdomsbilde, men en skademekanisme der hodet
får en rask og som regel overraskende hastighetsendring
fremover og/eller bakover i forhold til kroppen. Det er
antatt at dette kan forårsake vevsskader i støttevev (muskler, sener, leddbånd) eller i nervesystemet, fortrinnsvis
ved hastighetsendringer over ca. 16 km/t (Uhrenholt &
Gregersen, 2008).
Forskjellige mulige forklaringer på plager etter denne skadetype er lansert. Rene somatiske årsaker, fra om mindre
strukturer (ledd, muskulatur, sener) i området mellom
hode og ryggsøyle kunne forklare symptomene, om avklemming av blodtilførsel til hjernen er affisert, eller om
direkte skader på axoner er en årsak. Høye angivelser av
kognitive symptomer etter slik skademekanisme har gjort
at svært mange er henvist til nevropsykologisk undersøkelse med spørsmål om funksjonsundersøkelse og/eller om
det kan påvises tegn på hjerneskade.
Om skademekanismen kan resultere i en hjerneskade har
vært omdiskutert i mange år (Berstad et al. 1975, Sweeney
1992). Studier av et utvalg nakkeslengskadde i land uten
gode erstatningsregler, eller der ’sykdomsbildet’ ikke er
alminnelig kjent, utviklet ikke symptomer på skade (se
Schrader og medarb. 2002). Dette åpner for en biopsykososial forklaring. Forventninger til hva en kan få av plager
etter en påkjørsel bakfra kan etter en slik modell ha betydning. Seneste forslag til årsaksforklaring er at det dreier
seg om plager som er utviklet som følge av angst og de-

Materiale og metode
Data er innsamlet gjennom ca. 20 år. For nærmere metodisk beskrivelse vises til tidligere artikkel i Nevropsykologi (Bjerke 2008). Utvalget er et pasientutvalg og representerer ikke et tilfeldig utvalg av de som får en
nakkeslengskade. Sett bort fra dette, er det sannsynlig at
utvalget er representativt for personer som blir henvist til
helsevesenet, inkl. til andre nevropsykologer. I klinisk arbeid går en gjennom de tester som anses mest relevant i
den enkelte sak. Antallet som er undersøkt for bestemte
nevropsykologiske funksjoner vil derfor variere.
Til sammen 638 personer er undersøkt, 37% menn og
63% kvinner. Majoriteten (71%) var henvist fra forsikringsselskaper og advokater. De resterende 29% var henvist fra primærlege (8%), sykehus (14%), aetat/trygdekontor. 97% av tilfellene var bilulykker og i 84% av tilfellene
ble undersøkt mellom 2 og 10 år etter en ulykkeshen3

Emosjonelle reaksjoner

delse. Alderspennet var fra 17 til 81 år, med ca. 75% under 45 år. 13% hadde lette nevrologiske utfall og av de
232 som hadde blitt undersøkt med CT/MR av hodet,
hadde 8 (3%) noe hjerneatrofi, en hadde infarctforandringer og 3 hadde ’andre funn’.
Begrensninger: Naturlig nok mangler det en kontrollgruppe. Pasientmaterialet er variert med hensyn på alder
og alvorlighetsrad av skade. Anvendte tester er WAIS,
Benton, Rey, Halsteads testbatteri, WCST,- som regel
samtlige, men tidvis ble enkelte tester fra Halsteadbatteriet ikke administrert. Det kan være vanskelig å skille mellom symptomer som er følge av skaden og hva som eventuelt var tilstede før skaden. I tillegg til pasientenes egen
opplysninger forelå utskrift fra fastlegens journal og legeerklæringer både før og etter ulykken i flertallet av sakene.

28% anga depressive plager og også 28% rapporterte emosjonell labilitet i problemskapende grad. Når man undersøker for klinisk depresjon, som vurdert av undertegnede
i løpet av en dags undersøkelse, også ved bruk av MADRS,
NEO-PI og SCL-90, viser problemskapende depressive
trekk hos 12%, altså et lavere nivå enn selvopplevd.
Det kan være en sammenheng mellom depresjon og tretthet/trettbarhet som ikke problematiseres videre her.

Utfall på nevropsykologiske tester
613 personer ble kartlagt med henhold på generelt evnenivå. 85% fikk resultater innen normalområdet (IQ 85115) på WAIS, basert på amerikanske normer. Språklig
abstraheringsvansker var ikke hyppig hos de undersøkte,
av 576 hadde bare 4% slik svikt.
Hukommelse ble målt med flere forskjellige tester. Av 591
undersøkte, hadde 29% utfall av moderat til alvorlig grad,
21% hadde lette utfall og 50% ingen utfall.
Konsentrasjonsvansker ble funnet hos 16% av 605 undersøkte.
Eksekutive funksjoner ble kartlagt dels ut fra testresultater,
men også ut fra måte å takle testsituasjonen på. 19%
hadde nedsatt initiativ/driv (N=556). 19% hadde tegn til
intellektuell infleksibilitet /rigiditet (N=272). Det å kunne tenke problemløsning og planlegge mulige løsninger
var et problem for 18% (N=273), 6% hadde nedsatt målrettethet (N=616) og personlighetsmessig rigiditet (stahet,
vanskelig for å korrigere seg selv) var problematisk for 3%
(N=595). 1% hadde tegn til svekket selvinnsikt (N=626).
Forstyrrelser i sensorisk funksjon forekom svært sjelden i
populasjonen. Bare 1% hadde redusert berøringssans i
hender, 4% hadde redusert evne til å gjenkjenne hvilke
fingre som ble berørt og 16% hadde vansker med å identifisere hvilke tall som ble skrevet på fingertuppene. Motoriske vansker var heller ikke vanlig. Motorisk perseverasjon forekom i 5% av tilfellene, og svikt i evne til å utføre
sammensatte bevegelser forekom hos 7%. Enkelt psykomotorisk tempo var redusert i 12% av tilfellene, og komplekst psykomotorisk tempo ble registret som svekket hos

Resultater
I tabell 1 fremkommer de hyppigste rapporterte symptomer eller plager som har tilkommet eller endret seg etter
ulykken. For de som f.eks. hadde hodepineplager fra før,
er det endring etter ulykken som er registrert.
Bare moderat og markerte vansker tillegges vekt, - disse to
kategoriene betyr at problemene begrenser den daglige
utfoldelsen (ikke vansker eller lette vansker anses ikke å ha
negativ innvirkning på daglig fungering, -avgrensning til
normale vansker er vanskelig å trekke).
Hodepine fremstår som det mest uttalte symptom/problem i det daglige (76% i moderat eller markert grad).
Dernest følger økt trettbarhet (66%). Disse symptomene
har et mer ’fysisk preg’ over seg enn kognitivt. Redusert
toleranse for støy og økt irritabilitet oppleves som problematisk av hhv. 37% og 33%. Hukommelses- og konsentrasjonsvansker rapporteres hos hhv. 56% og 43%. Lese/
skrivevansker (10%) og det å ha fått vansker med praktiske gjøremål er de eneste symptomene med et visst motorisk element (5%).
Selv om mange opplever kognitive vansker etter ulykke
med nakkeslengmekanisme, er hovedproblemene hodepine og trettbarhet.
Tabell 1. Symptomer (i %)
Symptom eller plager
Hodepine
Trettbarhet
Hukommelse
Støy
Konsentrasjon
Impulsivitet
Lesing/skriving
Apraksi

Ikke vansker	Lette vansker
9
9
12
27
17
27
62
9

15
26
32
36
40
41
28
7
4

Moderate vansker

Markerte vansker

34
47
43
27
35
26
8
4

42
19
13
10
8
7
2
1

tor for alvorlighetsgrad av ulykken, og det er derfor interessant at vurdert ut fra testportokollen fant man indikasjon
for sentralnervøs skade hos 18%. Det er likevel slik at en
hjerneskade ikke kan ansees dokumentert på testresultat
alene, men kombinert med annen tilgjengelig informasjon
ble det likevel konkludert med skade hos 14%. Siden utvalget også inkluderer en del personer med hjernerystelser,
samt en god del med høyenergiskader, kan også noe av
forklaringen på at 14% av at de undersøkte hadde utfall
forenelig med en sentralnervøs skade være at noen åpenbart har pådratt seg alvorligere skader enn flertallet. 13%
hadde dessuten lettere nevrologiske utfall, slik at det i
gruppen er en mindre del med en sannsynlig skade i sentralnervesystemet.
Materialet er ikke bearbeidet slik at en kan sammenligne
testresultatene og alvorlighetsgrad av ulykkene i form av
bevisstløshet, amnesi, evt. nevrologiske utfall eller funn på
CT eller MRI. En kan derfor ikke sikkert si at det er de
som har opplevd de alvorligste ulykkene som er i gruppen
med antatt sentralnervøs skade.
Hodepine (76%) og tretthet/trettbarhet (66%) var de
mest fremtredende symptomene i utvalget. Oulettet og
Morin (2006) fant en hyppighet på 68.5% av signifikant
tretthet i en gruppe på 452 med traumatiske hodeskader.
Tretthet er følgelig en vanlig senfølge ved både hjerneskader og der sannsynligheten for hjerneskade er mindre (som
ved whip-lash). I tillegg til tretthet/trettbarhet er det bare
hukommelsesvansker som angis av mer enn halvparten
nakkesleng-gruppen som et problem.
Evnenivå er i hovedsak i normalområdet. Dette indikerer
at svake evner, i form at en generell mestringssvikt, ikke
er en sentral faktor i å forstå funksjonssvikten etter en
nakkeslengskade.
Kognitive symptomer som rapporteres etter nakkesleng er
i hovedsak de samme som angis etter en traumatisk hjerneskade. Det er derfor problematisk å tillegge symptomer
på kognitiv svikt en avgjørende vekt. Det gjør det ytterligere vanskelig at det ofte ikke er spesielt godt samsvar
mellom den subjektive opplevelsen av symptomer og plager, og en mer objektiv vurdering. Forskjellen i forekomst
mellom opplevd hukommelsessvikt (56%) og sviktfunn
på hukommelsestester (29%) og selvrapportert depresjon
(28%) og klinisk depresjon (12%) i dette utvalget illustrere dette. At eksekutive vansker ikke var dominerende i
utvalget, utover tretthet og initiativvansker, er interessant
i det slik svikt er hyppig forekommende ved traumatiske
hjerneskader. Den noe høyere grad av redusert initiativ
kan i en del tilfeller komme av smerteproblematikk.
Den høye andelen som angir kognitive symptomer etter
primært en nakkeslengmekanisme kan gjøre det nærliggende å se på en del slike symptomer som uttrykk for en
opplevd sykdomsfølelse av generell karakter, og at de ikke
er karakteristiske for noen spesifikk sykdomstilstand (se

18% vurdert ut fra aldersnorm. Med økende kompleksitet
øker kravene til mental effektivitet, slik at kognitive prosesser synes å forgå noe tregere enn normalt hos 1 av 6.

Samlet vurdering av testprotokoll
En totalvurdering av testresultatene viser at 82% ikke har
utfall som anses å tyde på sentralnervøs funksjonssvikt.
Hos 18% (1 av 6) kan testprotokollen indikere en kognitiv svekkelse lik det en kan finne ved hjerneskader.

Andre livsproblemer enn ulykken?
43% av utvalget (N=633) ble anført å ha andre problemer
enn de som direkte kan knyttes til den aktuelle ulykken.
Type problem er ikke registrert statistisk, men det dreier
seg om alt fra psykiske vansker, andre somatiske sykdommer enn nakkeskade, sosiale vansker og lignende.

Samlet vurdering av alle relevante sider
av sakene
Når en legger til grunn alle saksopplysninger; primærlegejournal før og etter skade, skaderapporter, vurdering av
akutt- og brosymptomer, spesialistutredninger, den samlede medisinske vurdering foretatt av samarbeidende lege
i tillegg til egen undersøkelse og vurderinger, fremkommer
at 2 av 3 ikke har noen tegn på sentralenverøs skade. I
tabell 2 rapporteres %-vis fordeling.
Tabell 2. Tegn på sentralnervøs skade i % (antall i parentes). Totalvurdering.
Grad av forstyrrelse
Ingen
Lett
Moderat
Markert
Totalt N

% (N)
66,1 (399)
20,5 (124)
10,8 (65)
2,6 (16)
(604)

En helhetsvurdering viser altså at en viss andel av utvalget,
14% synes å ha en sentralnervøs forstyrrelse av moderat
eller markert grad.

Diskusjon
Trafikkulykker gir ofte kombinasjonsskader. I materialet
var det stor variasjon i alvorlighetsgrad av ulykkene, fra
liten fart og bagatellmessige karosseriskader, til høy fart og
totalhavari av kjøretøy. Desto høyere fart og alvorligere
ulykke, desto mer sannsynlig kan det være at vevsskade
oppstår, også i hjernen. En ulykkes skadeevne må alltid
hensyntas i en sluttvurdering.
I saksdokumenter var det rapportert at 50 personer (9%)
hadde kortere bevissthetstap ved ulykken, mens noen
flere (19%) anga posttraumatisk amnesi (hukommelsestap). Posttraumatisk amnesi kan benyttes som en indika5

Torgersen et al. 2011). I utvalget var det også et stort
innslag av personer involvert i en erstatningssak. Dette
gjør at en må ta høyde for at personen man har til undersøkelse ikke nødvendigvis ser seg tjent med å fremstå med
færrest mulige symptomer eller å prestere best mulig på
nevropsykologiske tester. Bred erfaring med nakkeslengproblematikk samt mest mulig omfattende dokumenterte opplysninger om sykehistorie før ulykken , aktuelle
skade og sykehistorien etter ulykken blir viktig for den
nevropsykologiske sluttvurderingen.

er målet for kartleggingen. Ellers kan en alternativ grunn
til hensvisning være å fremskaffe en god funksjonsvurdering mtp. behandlings- og attføringspotensialet uavhengig
av årsak. For nevropsykologer som skal skrive erklæring
til NAV i slike saker, er det også avgjørende å legge til
grunn en riktig trygderettslig forståelse.
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Konklusjon
Det er problematisk å benytte et begrep som ”karateristisk
sykdomsbilde” ved nakkesleng, da symptomer og dels utfall på nevropsykologiske tester er de samme som for en
rekke andre tilstander. Det ser likevel ut til at langt de
fleste ikke har noen kognitive sviktsymptom etter en
ulykke som har gitt nakkesleng, slik at tilstanden først og
fremst kjennetegnes av fravær av kognitiv svikt. Derimot
er hodepine og tretthet typisk, slik det også er for et stort
antall andre sykdommer og tilstander.
Det er vanskelig å tolke kognitive symptomer etter lavhastighetsskader uten traume mot hodet som tegn på mulig
hjerneskade uten en bred totalvurdering. Et dilemma for
mange nevropsykologer er at dokumenttilfanget i mange
saker kan være tynt, slik at man ikke har opplysninger om
ulykken, om akuttmedisinske vurderinger – herunder
posttraumatisk amnesi, eller om sykehistorien før ulykken.
Selv om antallet med sannsynlig sentralnervøs skade etter
nakkesleng er liten, er det både faglig og rettssikkerhetsmessig viktig at disse blir nevropsykologisk undersøkt.
Indikasjonene for henvisning kan dog avgrenses til de
tilfellene der en ulykke har vært slik at skade på sentralnervesystemet kan ha skjedd, hvis skadeutløste senfølger
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Neuropsykologisk utredning
vid lindrig kognitiv svikt
och tidig demens
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Källor till kunskap

måste göra mer riktade sökningar. Men även en sådan kan
ge en störtsjö av svar. En sökning i PubMed på begreppet
MCI och ”episodic memory” ger 171 svar. Ett alternativ
är att följa tidskrifter som man vet innehåller artiklar:
Neurology, Archives of Neurology, Brain, Neuropsychology, JINS, JCEN, Archives of Neuropsychology etc. Om
man i stället vill ha mer praktiskt användbar information
om testning och undersökning av patienter så får man
vända sig till diagnostiska manualer, test manualer och
framför allt kan man använda sin egen eller kollegors samlade erfarenheter.

Hur ska en utredning av demens och lindrig kognitiv svikt
går till? Vilka källor till kunskap om detta finns det? För
att svara på detta finns det flera källor till information.
Dels kan man vända sig till andrahandskällor som på
olika sätt sammanfattat kunskapsläget. Bland sådan litteratur kan nämnas handböcker om så kallad evidensbaserade utvärderingar av prediktiv styrka. Ett exempel på
den saken är en bok av Qizilbach och medarbetare (2002)
vars titel är ”Evidence-based dementia practice”. Ett annat
exempel är en svensk skrift utgiven av SBU (Statens Beredning av Utvärdering av medicinska åtgärder) som kan
hämtas från internet (adress). Andra typer av andrahandskällor är så kallade meta-analyser (till exempel Bäckman et al., 2005) och översikter (review-artiklar) av
kunskapsläget (exempelvis Collie & Maruff, 2000), som
med olika metoder sammanfattar det som enskilda artiklar
beskriver. Den mest detaljerade information kommer
emellertid från förstahandskällor, det vill säga massan av
enskilda artikelar som presenterar forskningsresultat. Man
får göra egna litteratursökningar för att söka svar på de
problem som intresserar. En sökning i PubMed t ex 8366
svar på begreppet MCI, vilket är helt ohanterligt. Man

Mötet med patienten
I möten med patienten behöver man överväga både grad
av störning och orsak eller typ av störning. Sjukdomsgraden kan naturligtvis variera oberoende av sjukdomstyp.
Vilken sorts demenssjukdom kan det vara fråga om? Här
måste man veta något om alla olika möjligheter även om
Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste. Omkring 50
% av alla dementa har AD enligt neuropatologiska studier av dementa. Men det kan också i många fall (omkring
25 %) röra sig om någon variant av vaskulär demens
(VaD) enligt obduktionsdata (slag-baserad eller generell
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ten hade nytillkomna besvär med episodiskt minne, som
kunde bekräftas av en klinisk undersökning, vilket kunde
vara psykologisk testning eller bedömning på annat sätt.
Ibland sas det att störningens storlek skulle vara minst 1,5
standaravvikelser jämfört med förväntat resultat. Samtidigt skulle personen inte vara dement enligt kriterier för
demenssjukdom (ICD- eller DSM-systemet eller andra
diagnostiska kriterier). Vidare skulle individen fungera
normalt i vardagliga sammanhang, eller åtminstone i stort
sett normalt. Att det finns en störning samtidigt som individen ska fungera normalt i vardagen kan tyckas vara en
motsägelse och en paradox. Det är en svårighet med begreppet som inte är löst på ett tillfredsställande sätt. Senare har olika revideringar tillkommit och den vanligaste är
att den kognitiva störningen inte måste handla om episodiskt minne. I stället kan det röra sig om vilken aspekt
som helst av kognition (Petersen, 2004; Winblad et al.,
2004). MCI definieras därmed på följande sätt:
• Subjektiva besvär anges av patient och/eller anhörig i något kognitivt avseende.
• Besvären kan bekräftas av resultaten i en objektiv
undersökning (psykologtest/annat).
• Demenskriterier är ej uppfyllda.
• Aktiviteter i dagligt liv är (i stort sett) opåverkade/
normala.

störning av hur hjärta och kärl fungerar eller vitsubstanssjukdom eller annat). För det tredje kan demenssjukdomen ha sitt säte i frontotemporala regioner av hjärnan
(frontotemporal lobär demens, FTLD) och därmed visa
sig som en personlighetsstörning och/eller störning av
högre kortikala funktioner. Dessa fall kan uppgå till kanske 10 % av alla demensfall. Sen kan det finnas kombinationer av AD och VaD. Och inte att förglömma alla andra
sjukdomar som kan ge upphov till demens. I figur 1 visas
en översikt av de alternativ som står till buds i mötet med
patienten, ett sjukdomspanorama.
Figur 1

Patienter med MCI-diagnos enligt nämnda kriterier utvecklar ofta någon demenssjukdom under de närmaste
åren. Om den kognitiva störningen gäller episodiskt minne, vilket brukar kallas för amnestisk MCI (aMCI). så vet
man att 10-15% av patienterna utvecklar AD per år jämfört med 1-2 % av individer i motsvarande ålder. Det
betyder att aMCI utgör en stor risk för framtida AD vid
sidan om andra riskfaktorer. Ett exempel på aMCI som
senare utvecklas till AD visas i figur 2. I figuren ses att det
episodiska minnet är den enda kognitiva funktion som
visar klart avvikande resultat (samtliga 4 test avseende episodminne, dvs RAVL inlärning och retention, Rey Complex Figure Test (RCFT) retention, igenkänning av ord
och ansikten) – under percentil 5 eller <-1,64 z-poäng.
Flera år senare, när patienten hade diagnosen AD, var det
tydligt att de kognitiva funktionerna hade försämrats i
betydande grad. Då stod patienten på behandling med
cholinesterashämmare.

Graden av sjukdom eller nedsättning av kognitiva och
andra funktioner handlar om hur allvarligt störd patienten
är. Eller kan det vara så att patienten egentligen inte är
nedsatt i sina funktioner trots subjektiva besvär? Nuförtiden är det ofta så att en noggrann utredning av en person
med misstänkt demens inte kan påvisa någon demenssjukdom, samtidigt som det är tydligt att personen ifråga
är förändrad och inte fungerar som tidigare i sitt vardagsliv. Patienten befinner sig i ett gränstillstånd mellan friskt
och sjukt. Det tillståndet betecknas som lindrig eller mild
kognitiv störning (engelska Mild Cognitive Impairment,
MCI), som betraktas som ett tillstånd där individen varken är diagnostiserbar som dement eller normalfungerande. Idén om ett gränstillstånd har funnits länge när det
gäller minnesstörning. Ett tidigt exempel är att göra åtskillnad mellan ”benign” och ”malign” minnesstörning,
vilket infördes av Kral. Ett annat exempel är ålders-relaterad minnesstörning som i original kallades ”Age Associated Memory Impairment” (AAMI). Det finns också beteckningar för gränstillstånd mellan det normal och det
avvikande/sjukliga i diagnostiska manualer.

Man vet också att en del patienter med MCI-diagnos förbättras, så att kriterierna för MCI-diagnosen inte längre
är uppfyllda, så kallad normalisering. Det skulle kunna
inträffa för personer som egentligen blivit kognitivt
försämrade på grund av depressiva besvär, då de depressiva besvären inte blivit upptäckta. Det skulle också kunna inträffa för personer med oupptäckt somatisk sjukdom,
exempelvis diabetes och andra metabola sjukdomar. Även

Lindrig kognitiv störning (MCI)
Begrepp MCI introducerades i sin nuvarande form 1997
av Ronald Petersen verksam vid Mayo-kliniken i Rochester, USA. Den ursprungliga betydelen innebar att patien8

Figur 2

beteckning är SCI (Subjective Cognitive Impairment).
Etiologin bakom detta är än så länge oklar, likaså det framtida ödet för de patienter som åsätts denna beteckning.
Vid en av de stora minnesklinikerna i Sverige uppgår frekvensen till 25 % av alla patienter som hänvisas till utredning för misstänkt demensutveckling (500 patienter per
år vid Minnesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm). Det är därmed angeläget
att skaffa mer kunskaper SCI. Är det en risk för framtiden?
Eller är det en blindväg? Hursomhelst vore det tacksamt
med mer forskning på området.

Utredning av MCI och misstänkt
utveckling av demens
Den neuropsykologiska undersökningen ingår oftast som
en del bland andra undersökning läkarundersökning med
anamnes, somatiskt och neurologiskt status; CNS-avbildning med MR/CT; ibland EEG; oftast provtagning av
blod, urin och cerebrospinalvätska (för analys av markörer
for olika sjukdomar); ibland språklig undersökning med
hjälp av logoped och undersökning av patientens fungerande i vardagen med hjälp av ergoterapeut. En neuropsykologisk undersökning av misstänkt demens innehåller
både samtal med patient (helst också någon anhörig), testning av kognitiva funktioner helst enligt standardiserat
förfarande med internationellt välkända test, observationer av beteende i samband med testningen bedömning av
premorbid förmåga, bedömning av personlighet och affektivt status.

stora krav i arbetslivet, som personen inte ha möjlighet att
reglera på egen hand, skulle kunna tänkas leda till en psykosocial belastning, som i sin tur leder till kognitiva svårigheter (sviktande koncentration och minne) och andra
svårigheter (så kallad utbrändhet, sömnbesvär, irritabilitet
etc). En tredje typ av förlopp vid MCI består i att andra
demenssjukdomar kan utvecklas förutom AD. En ofta
framförd hypotes är att dominerande exekutiva störningar
vid MCI (eMCI) skulle kunna innebära att det finns en
bakomliggande cerebrovaskulär sjukdom, vilket eventuellt
kunde leda till VaD. På likande sätt kan man tänka sig att
personer med VaD, tidigare i sjukdomsförloppet skulle
kunna beskrivas som MCI, där den övervägande störningen skulle kunna vara språklig eller visuospatial eller sensorisk eller motorisk eller olika kombinationer av dessa
störningar. För närvarande vet man inte så mycket om
kopplingen mellan olika demenssjukdomar och deras förstadium på MCI-nivå, även om det börjar komma rapporter om hur Lewy-kroppsdemens, Parkinsons sjukdom
och Lewy-kroppsdemens ser ut under MCI-stadiet. Man
skulle kunna sammafatta Denna kunskap behövs för att
man i framtiden ska kunna behandla patienter så tidigt
som möjligt i sjukdomsförloppet. Här kan psykologer
tillsammans med andra göra stor insatser.

Bedömning av premorbid funktion
Bedömning av premorbid funktion är särskilt betydelsefull
för patienter som befinner i ett tidigt stadium av sjukdom.
Man kan visa att den förändring som en individ drabbats
(skillnaden mellan premorbid och aktuell funktion) av är
ett känsligare mått på kognitiv dysfunktion än den aktuella funktionen (Almkvist & Tallberg, 2009). Att bedöma
premorbid funktion är vanligt i engelskspråkiga länder
med det så kallade NART-testet (Se Lezak, Howieson, &
Loring, 2004). Men det finns möjligheter att göra något
liknande även i skandinaviska länder. Det finns en norsk
hovedoppgave som redovisar konstruktionen av ett norskt
NART-test och en utprövning av test på kliniska gruppen
(Vaskinn, 2000) och det finns svenska motsvarigheter
(Tallberg, Wenneborg & Almkvist, 2006). Om man inte
har något speciell test för att bedöma premorbid funktion,
så finns det andra vägar för att göra en bedömning, exempelvis användning av ”hold”-test eller användning av bästa
testresultat i den aktuella undersökningen (se Se Lezak,
Howieson, & Loring, 2004).

Subjektiv minnesstörning
På senare år många velat urskilja en mer lindrig avvikelse
från normalfungerande, där störningen inte är lika framträdande som vid MCI. Oftast handlar det om minnesproblem och det vanligaste är att man pekar ut subjektiva
besvär. De kan ofta förekomma utan att objektiv bekräftelse kan hittas vid en klinisk undersökning. Hypotesen
är att detta tillstånd är en föregångare till MCI samtidigt
som det inte är förenligt med individens tidigare och
ursprungliga fungerande, det vill säga något som tillkommit. Många beteckningar finns för tillståndet, en vanlig

Normering
För att test ska fungera i ett kliniskt sammanhang krävs
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Figur 3

att resultaten ska kunna utvärderas mot en normalpopulation genom överföring av ett råvärde i testet till z-värde
som visar prestationens relativa läge i normalpopulation.
Det är emellertid ett problem med normer för många test
att normerna för olika test inte ör helt jämförbara eller
internationellt normerade test inte har en direkt tillämpning på hemlandets förhållanden. Man kan visa att t ex
WAIS-III normer från USA inte är jämförbara med normer för samma test från tyskspråkiga länder. USA-normerna för WAIS-III tenderar att ge ett klart högre normvärde än de tyskspråkiga normerna för samma prestation!
På likande sätt förhåller det sig med normer för många av
de test som neuropsykologer använder sig av. Den intresserade kan jämföra normvärdet från olika källor (Lezak,
Howieson, & Loring, 2004; Spreen & Strauss, 1998; testmanualer för olika test) för en given prestation i ett test (t
ex RAVL eller FAS ordflöde) och tvingas då upptäcka att
normvärdet skiljer sig markant i många fall. Psykologen
måste därför vara vaksam på problemet och använda sunt
förnuft och helst jämföra normer med varandra för att lära
känna kvaliteten för olika normkällor. En möjlig orsak till
skillnaden mellan olika normer kan bero på selektion av
personer som ska ingå i underlaget för skapande av normer. Det är lätt att selektionen leder till att population
inte representeras korrekt. Det finns också en uppenbar
risk att latent sjuka personer (incidenta fall av sjukdom
med lätt kognitiv dysfunktion) eller på annat sätt avvikande personer inkluderas i normmaterialet om inte lämplig kontroll sker av deltagarna i normmaterialet, särskilt
beträffande hälsotillstånd (se Sliwinski et al., 1996).

Vikten av enkla test och observationer i
en neuropsykologisk undersökning
Även om standardiserade kvantitativa psykologiska test är
den mest kraftfulla metodiken, så utesluter inte det att
observationer och enkla översiktliga test kan vara viktiga.
Bland enkla test måste särskilt Mini-Mental Status Examination (MMSE) nämnas. Det är inte känsligt för begynnande kognitiv förändring, men det kan ge en fingervisning om var patienten befinner sig i sjukdomsförloppet.
Mycket tidigt ger inte MMSE något utslag, men grovt sett
innebär MMSE 30-24 ett stadium som är förenligt med
MCI, MMSE 23-18 tidig demens, MMSE 17-13 måttlig
demens och MMSE 12- svår demens. Dessa stadier kan
också relateras grad av självständighet och vårdbehov. En
fördel är att MMSE kan användas för en stor del av sjukdomsförloppet, samtidigt är det en nackdel att MMSE
framför allt skattar språkligt betonad förmåga MMSE och
att det finns variationer i administrering. Trots detta är det
användbart för att enkelt ange på vilken kognitiv nivå
patienter är (här finns CDR och GDS som alternativ),
vilket kan vara nödvändigt både i kliniska sammanhang
och i forskning.

Kognitiv reserv eller reservkapacitet
Utgångspunkten för testning av kognitiv funktion hos
personer som drabbats av sjukdom med kognitiva konsekvenser är att prestationen avspeglar sjukdomsförloppet.
Tanken är att ju större nedsättning individen har, desto
allvarligare är sjukdomsgraden. Men det är inte hela sanningen. Till viss del kan en patologi i hjärnan kompenseras eller döljas. Förmågan att kompenser tycks stå i relation till graden ursprunglig kognitiv förmåga. Begreppet
kognitiv reserv har föreslagits för att beskriva graden av
kompensation som är möjlig. Begreppet har myntats av
Stern (2002). När det gäller demensutveckling, så betyder
det att en person med hög kognitiv reserv (somliga använder ordet hjärnreserv) har större grad av patologi i hjärnan
än en person med lägre grad av reserv givet samma faktiska prestation. En illustration till detta fenomen kan ses
i figur 3. Fenomenet är inte begränsat till Alzheimers sjukdom och demens utan tycks gälla andra typer av hjärnsjukdom.

Observation är ofta en underskattad källa till information.
Observation av hur en patient beter sig och reagerar kan
och bör alltid göras. Värdet står i proportionen till psykologens kliniska erfarenheter och kunskaper. Observationer
kan också göras mer eller mindre strukturerat. Man kan
komma långt med ostrukturerade observationer som tolkas med hjälp av egna eller kollegors erfarenheter. Men
man kan ha stor nytta av strukturerade observationsmetoder. Nuförtiden är det vanligt att observera felhandlingar i testutförande. Det kan exemplifieras med felplacering
och felritning av delfigurer vid kopiering och retention av
RCFT, men även med en mängd andra särdrag i utförandet. Det är också vanligt att observera ordningsföljden i
utförandet av ett test, vilket ger en rik information vid
utförandet av RCFT och andra test där delar i ordningsföljden låter sig registrerar på enkelt sätt. För t ex RCFT
finns flera förslag till hur dessa observationer kan genom10

Lezak MD, Howieson DB, & Loring DW. Neuropsychological assessment. Oxford University
press, UK; Blackwell, 2004.
Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ,
Kokmen E, & Tangelos EG. Aging, memory, and
mild cognitive impairment. Int Psychogeriatr,
1997, 9 Suppl 1, 65-69.
Petersen RC. Mild cognitive impairment as a
diagnostic entity. J Internal Med, 2004, 256,
183-94.
Qizilbach N, Schneider LS, Chui H, Tariot P,
Brodaty H, Kaye J, & Erkinjuntti T (eds).
Evidence-based dementia practice. Blackwell,
UK; 2002.
SBU rapport från 2006 om “Demenssjukdomar”
(http://www.sbu.se/sv/)
Sliwinski M, Lipton RB, Buschke H, & Stewart W.
The effects of preclinical dementia on estimates of normal cognitive functioning in aging. J
Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 1996, 51,
P217-25.
Spreen O, & Strauss E. A compendium of neuropsychological tests. Oxford University press, UK;
1998.
Stern RA, Javorsky DJ, Singer EA, Singer Harris
NG, Somerville JA, Duke LM, et al. Boston
Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure. Lutz, FL; PAR.
Stern Y. What is cognitive reserve? JINS, 2002, 8,
448-460.
Tallberg IM, Wenneborg K, & Almkvist O. Reading words with irregular decoding rules: A
test of premorbid cognitive function? Scand J
Psychol, 2006, 47, 531-539.
Vaskinn, A. National Adult Reading Test (NART).
En norsk versjon anvendt på tre kliniske
utvalg. (Hovedoppgave i psykologi). Universitetet i Oslo, 2000.
Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, Jelic V, Fratiglioni L, Wahlund LO, et al. Mild cognitive
impairment: beyond controversies, towards a
consensus. J Internal Med, 2004, 256, 240-246.

föras alltifrån enkla scheman (t ex Kixmiller et al., 2000)
till mer komplicerade och tidskrävande (t ex BQSS, Stern
et al, 1999). Dessa ger information om framför allt exekutiva aspekter i en persons kognitiva förmåga. Men alla
kognitiva förmågor kan utsättas för observation och tolkning utifrån beteende. Att betona vikten av observationer
har alltid funnits som en grundläggande metod i neuropsykologi (jfr Luria) och i och med Boston-skolan inflytande har det fått en pånyttfödelse (jfr Kaplan).

Sammanfattning
MCI utgör ett gränstillstånd mellan normalt åldrande och
demens. Eventuell kan MCI indelas i undergrupper med
tanke den kognitiva profilen, som är kopplat till en specifik framtida demenssjukdom. Vid utredning av MCI och
misstänkt demens är den neuropsykologiska undersökningen en viktig del för en noggrann beskrivning av kognitiv
funktion, där både standardiserade kvantitativa test, observationer och ibland även enkla test har sin plats. Vid
en psykologundersökning det ingå en bedömning av premorbid funktion och man måste vara uppmärksam på
vilken kvalitet normerna har och betydelsen av individens
reservkapacitet.
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Trauma can cause alterations in functioning of brain structures and neural networks, thus affecting neurocognitive functioning. There are individual differences in resiliency and
vulnerability related to reactions in traumatic situations. Not
everybody exposed to trauma develops posttraumatic stress
disorder (PTSD). PTSD has been seen as a condition that
severely disrupts capacity to perceive, represent, integrate and
act on internal and external stimuli, because of major disruptions in the neural systems associated with attention,
working memory, and the processing of affective stimuli (1).
Traumatized individuals are vulnerable to react to sensory
information, both external stimuli and internal bodily sensations, with sub-cortically initiated responses that in the
present context are inappropriate and often harmful (2).
Van der Kolk (3) proposed that traumatic memories are retrieved, at least initially, in the form of dissociated mental
imprints of sensory and affective elements of the traumatic
experience, as visual, olfactory, affective, auditory and kinesthetic experiences. Over time, a personal narrative gradually
emerges that can be referred to as «explicit memory». Thus
trauma memories in PTSD are seen as disorganized and fragmented.
PTSD seems to be related to impaired neuropsychological
functioning in areas of memory, reasoning, attention, processing speed and executive functioning. However, in researching these issues we encounter the chicken/egg dilemma:

Are our neuropsychological findings a result of traumatization and PTSD, or are the results something that was there
in the first place to contribute as risk factors to PTSD symptomatology? Cross-sectional studies do not resolve this dilemma. Prospective longitudinal studies would, but there is
a lack of these kinds of studies.
Identical co-twin control design makes it possible to resolve
the chicken/egg dilemma inherent in standard case-control
designs, namely, distinguishing risk from sequelae. Abnormalities present in both the twin with PTSD and the unaffected co-twin suggest pre-existing vulnerability factors such
as smaller hippocampal volume, large cavum septum pellucidum, more neurological soft signs, lower general intellectual ability, and poorer performance in the specific cognitive
abilities of executive function, attention, declarative memory, and processing of contextual cues. In contrast, abnormalities in a twin with PTSD that are not present in the identical co-twin, suggest consequences of PTSD or trauma
exposure. These include psychophysiological responding,
higher resting anterior cingulate metabolism, event-related
potential abnormalities associated with attentional processes,
recall intrusions and possibly chronic pain (4).

Memory
Gilbertson et al (5) suggested that memory concerning not
only traumatic, but also neutral stimuli, is dysfunctional in
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Attention

PTSD. In individuals with PTSD, non-responders to CBT
had significantly poorer performance on measures of verbal
memory compared with responders. Non-responders also
showed narrative encoding deficits (6). Memory alterations
in PTSD have been related to impaired acquisition and less
effective encoding of the memory material, and not to impaired attention span and/or impaired retrieval (7).
There is some evidence to suggest that the processes associated with autobiographical memory in PTSD populations,
are similar to those seen in depression (8). Controlling for
PTSD symptom clusters and self-reported depression showed
that intrusions and depressive reactions are the most important symptoms in understanding memory alterations in
PTSD (7).
In a meta-analysis of 27 studies that investigated verbal and/
or visual memory in PTSD , Brewin et al (9) found that the
association between PTSD and memory impairment appeared to be robust, small to moderate in size, and stronger for
verbal than for visual memory. Effect sizes did not vary according to whether recall was immediate or delayed. In a
review study from 2009, Moore found decrements on verbal
and autobiographical memory in relation to PTSD (10).
A meta-analysis of 28 studies showed medium effect sizes in
patients with PTSD compared to controls, on verbal memory across studies. Marked impairment was found in the
PTSD group compared to healthy controls, while modest
impairment was found compared to exposed non-PTSD
controls. Stronger effects were found in war veterans compared to sexual and physical assault related to PTSD. WMS
and AVLT had stronger effects than CVLT (11 Johnsen).
In a review from 2011, Brewin (12) summarizes the following aspects as likely to play a causal role in PTSD: verbal
memory deficits, negative conceptual knowledge concerning
self, overgeneral memory, avoidance or suppression of memories and negative interpretation of memory symptoms.
Memory aspects specific to PTSD according to Brewin (12)
are: integration of the trauma with identity, Impairment in
retrieval of voluntary trauma memories and increased incidence of sensation-based memories or flashback. Deficits in
memory function might be due to hippocampus damage
secondary to excessive neuroendocrine responses to conditioned stimuli.

In PTSD, attentional bias towards trauma-related stimuli at
post-recognition stages of information-processing has been
found (8 Buckley). In a review study, source monitoring
difficulties and attentional bias has been pointed out in
PTSD (10).

Processing speed
PTSD-diagnosed women exposed to intimate partner violence, demonstrated slower than normal processing speed
(with and without executive function components) than
controls. The relation was associated with severity of psychiatric symptoms. The cognitive slowing in PTSD may be
attributable to reduced attention due to a need to allocate
resources to cope with psychological distress or unpleasant
internal experiences (13).

Executive functions
«Executive functions» is an umbrella term for functions of
planning, working memory, inhibition, mental flexibility, as
well as initiation and monitoring of action. Subjects with
chronic PTSD related to political violence had impaired performance on tasks of executive memory (WCST), but not
on tasks of intentionality (Tower of London) and inhibition
(Stroop Color Word Test) (14). In PTSD subjects, deficits
in executive functions and severity of PTSD symptoms have
been related to irregularities in dopamine function (15). An
fMRI study showed more inhibition-related errors in a go/
no-go task with PTSD participants than with healthy controls. Controls activated the right-lateralized cortical inhibitory network, whereas PTSD patients activated only the left
lateral frontal cortex (16) Aupperle et al (17) conclude in a
review study that research concerning executive functioning
in PTSD points to subtle impairments in response inhibition and attention regulation that may predate trauma exposure, serve as risk factors for PTSD and relate to symptom
severity. These impairments may be exacerbated within
emotional or trauma-related contexts, possibly related to
dysfunction within dorsal prefrontal networks, leading to
alternative coping styles such as avoidance.
As models of metacognition and mindfulness are developing,
research related to PTSD , neuropsychological functioning
and treatment options incorporate these aspects. Consistent
with the metacognitive model of PTSD, use of rumination
mediated the relationship between beliefs about the trauma
memory and PTSD symptoms, providing preliminary support for the role of meta-memory in maintenance of PTSD
symptoms, questioning the importance of memory disorganization (18). Mindfulness training incorporates metacognitive perspectives as well as yogic breathing. In a study by
Descilo et al (19), targeting South-East Asia 2004 tsunami
survivors with PTSD, yoga breathing alone was the most

Reasoning/IQ
In several studies pretrauma measures of IQ have been found
to be predictive of development of PTSD symptoms following trauma. There is also evidence of impaired performance on standardized memory tests, independent of IQ, in
PTSD populations (8). More severe dissociative symptoms
in PTSD have been associated with poorer reasoning performance (13).
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efficient intervention compared to yoga breathing followed
by 3 to 8 hours of trauma reduction exposure technique or
6-week waiting list. Neuropsychological approaches are important in identifying susceptibility and resiliency factors
related to development and maintenance of PTSD. Neuropsychological research is needed to identify the effects of
treatment on cognitive function and to potentially characterize mechanisms of PTSD treatments. Knowledge gained
from neurocognitive research may prove valuable for development of novel and more effective treatments for PTSD.
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Har CVLT-II «Forced Choice»
nytteverdi i erstatningssaker?
Rune Raudeberg
Universitetslektor, Universitetet i Bergen
I en undersøkelse av testbruk blant norske nevropsykologer, fant Egeland at den reviderte utgaven av
«California Verbal Learning Test» (CVLT-II) brukes
av over 70% (Egeland, 2010). CVLT-II er utprøvd
på et norsk utvalg, og har akseptable psykometriske
egenskaper (Bosnes, 2007). En valgfri del av testen
kalt «Forced Choice», ofte forkortet «F/C», ble utviklet som en indikator for sviktende innsats eller sviktende motivasjon (Delis, Kramer, Kaplan & Ober,
2000). I saker som omhandler erstatning, må man
nødvendigvis ta stilling til om testresultatene kan
være påvirket av slike faktorer som CVLT-II F/C ble
utviklet for. Det er særegent for erstatningssaker at
det foreligger et klart motiv for å gjøre en svak innsats, uten at det derved er sagt at pasienten er styrt av
et slikt motiv. Å administrere tester for validitetsindikatorer og benytte dem til å vurdere testresultatene,
er ikke nødvendigvis et uttrykk for at man mistror
pasienten. At pasienten kommer godt fra en slik test,
vil kunne oppfattes som en fordel for pasienten i en
senere erstatningssak. At validitetstester mangler kan
brukes av en motpart til å så tvil om undersøkelsens
gyldighet der skade eller sykdom er påvist, eller til å
underkjenne en undersøkelse som ikke var til gunst
for pasienten.

som mulig, og av samme grunn oppgis ikke nøyaktig
alder. Ingen av pasientene hadde tegn på demens eller mistanke om slik sykdom. Pasient 1 hadde en
kjent hukommelsessvikt etter et antatt embolisk hjerneinfarct, en svikt han hadde innsikt i og som han
benyttet ulike strategier for å kompensere for.
I CVLT-II presenteres en 16-ords liste (liste A) fem
ganger, og pasientenes evne til å huske materialet etter de 5 forsøkene presteres som en T-skåre (1-5 Total). En interferensliste (Liste B) presenteres så en
gang, direkte fulgt av en prøve på minnet for liste A
(SDFR) og på nytt igjen 25 min senere (LDFR). En
prøve på evne til å kjenne igjen ordene i Liste A følger
etter dette. 10-15 min senere ble pasientene bedt om
å velge mellom to alternativ: var båt eller flagg med
på den første listen, den som ble lest flere ganger? I
alt presenteres 16 slike ordpar, der ett av ordene er
riktig. Skåren presenteres som antall korrekte/totalt
antall, slik at en skåre på 16/16 betyr at pasienten
hadde en feilfri prestasjon. I normutvalget klarte nær
alle F/C-betingelsen uten vansker: to feil av svarer til
en skåre på bare 0,5 %-til. To eller flere feil på denne
prøven regnes som å svekke validiteten av resultatene
i betydelig grad (Delis, Kramer, Kaplan & Ober,
2000;Technical manual, s 53).

Vurdert fra de siste 25 tilsendte «second-opinion»saker forfatteren har sett på, ser det ut til at F/C er
benyttet i litt mindre enn halvparten av de saker det
CVLT-II inngår i undersøkelsen. I denne artikkelen
presenteres derfor tre kasuistikker for å illustrere nytteverdien av den valgfrie F/C-betingelsen i CVLT-II
i saker der det foreligger erstatningskrav. I tillegg diskuteres noen problem knyttet til validtetsvurdering.

Det ble også administrert en annen test utviklet med
samme formål som CVLT-II F/C: «The Test of Memory Malingering» (TOMM) (Tombaugh, 1996).
Også TOMM er en «Forced Choice»-test. Pasienten
presenteres for i alt 50 kort med tegninger av ulike
objekter, en-for-en i rolig tempo. Like etter blir pasienten bedt om å velge mellom to tegninger, der den
ene har blitt presentert før. Pasienten får tilbakemelding om valget var riktig eller ikke. I alt gis to læringsforsøk og et retensjonsforsøk etter 10 minutter.
Færre enn 45 korrekte på forsøk 2 regnes som en så
svak prestasjon at en kan stille spørsmål omkring
symptomvalitidet (Tombaugh, 1996, Teichner &
Wagner, 2004). Ved normale prestasjoner på forsøk
1 og 2, utelates ofte del 3. Resultatene er presentert i

Materiale og metode
Utvalgte testresultater for tre pasienter henvist for
nevropsykologisk utredning i forbindelse med erstatningssaker presenteres. Pasientene ble undersøkt med
et utvidet Halstead-Reitan-batteri (Heaton, Miller,
Taylor & Grant, 2004). For å sikre tilstrekkelig grad
av anonymitet, angis det så få opplysninger i sakene
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Pasient 3
Mann i begynnelsen av 40-årene, som hadde WAISIII fullskala IQ 88. MRI og EEG var ikke utført på
undersøkelsestidspunktet. Alle blodprøver var normale. Negativ rus-anamnese. Ingen opphoping av
demens i slekten.

form av råskårer på samme måte som for CVLT-II
F/C (antall rette/totalt).
Alle pasientene ble på forhånd nøye informert om
hensikten med undersøkelsen, og spesielt at det ville
bli administrert flere ulike tester for å avdekke sviktende motivasjon eller demonstrasjon av sviktsymptom. Det ble redegjort i detalj hvordan gode eller
dårlige resultat på slike tester ville bli vektlagt, og
pasientene ble oppfordret til å tenke nøye igjennom
om de kunne akseptere betingelsene for undersøkelsen før selve undersøkelsen startet.

Resultat
I tabell 1 fremkommer skårer på noen utvalgte parametere fra resultatprotokollen som fremkommer ved
dataskåring av CVLT-II. F/C-betingelsen er presentert som råskårer. I tillegg er råskårene for TOMM
presentert til sammenligning.

Pasient 1
Mann i midten av 60-årene, som hadde fullskala
WASI IQ 83. Alle blodprøver var normale. Negativ
rus-anamnese. Ingen opphoping av demens i slekten.
MRI av hodet (bilde 1 og 2) viste en avgrenset lesjon
i mediale deler av temporallappen, beskrevet slik: ”
Det ses en markert asymmetri av fremre hippocampus
som er atskillig mindre på venstre enn høyre side. Også
midtre og bakre del av hippocampus er et par mm smalere enn venstre. Som konsekvens av dette er fremre del
av temporalhornene utvidet. Ingen signalavvik i omgivende parenkym”.

Diskusjon
I forskning på CVLT-II, slik det er rapportert i manualen (Delis, Kramer, Kaplan & Ober, 2000,
Technical manual s. 101), er resultatene for pasient
1 karakteristisk for venstresidige hippocampuslesjoner. Pasienten oppga etter kort tidsintervall (SDFR)
at han simpelthen ikke kunne huske noen av ordene
på listen, og hans råskåre var således 0. Ved langt
tidsintervall (LDFR) ga han uttrykk for at han ikke
hadde øvet på noen liste med ord den dagen, karakteristisk for et amnestisk syndrom. Likevel hadde han
en treffprosent på 100 på F/C-betingelsen. Pasientens
resultater demonstrerer at F/C-betingelsen stiller
mindre krav til verbale hukommelsesfunksjoner sammenlignet med SDFR/LDFR. Pasient 1 hadde heller
ikke problem med TOMM, som kanskje er mindre
oppsiktsvekkende. Det kan se ut til at minnet for
objekter aktiverer hippocampi bilateralt, mens verbalt
materiale er mer lateralisert til venstre hippocampus
(Rosazza et al., 2009).

Pasient 2
Kvinne i begynnelsen av 50-årene, som hadde fullskala WASI IQ 115. MRI og EEG var negative. Alle
blodprøver var normale. Negativ rus-anamnese. Ingen opphoping av demens i slekten.

Pasientene 2 og 3 klarte å gjenkalle noen av ordene
de hadde fått opplest, både etter kort og langt tidsintervall, omtrent på nivå med det de fem innlæringsforsøkene skulle tilsi. På F/C-betingelsen hadde
begge pasientene to feil. En gjennomgang av rå-data
for innlæringsforsøkene viste at begge pasientene
flere ganger husket ordene de senere ikke klarte på
F/C-betingelsen, slik at de ”glemte” ord må nødvenBilde 1: transversalsnitt

Bilde 2: coronarsnitt

Tabell 1

1-5 totalt	SDFR	LDFR	
F/C		
(T-skåre)
(z-skåre)
(z-skåre)
					
Trial 1
Pasient 1
29
-2,5
-4
16/16
48/50
Pasient 2
54
-0,5
-0,5
14/16
31/50
Pasient 3
32
-1,5
-2,5
14/16
41/50
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TOMM
Trial 2
50/50
33/50
50/50

Trial 3
37/50
-

digvis ha blitt oppfattet og registrert under innlæringen. Feilene på F/C kan derfor ikke skyldes at de
aktuelle ordene aldri ble oppfattet.

else. Det er vår erfaring at pasientene bedyrer at de
ikke kan forstå hvorfor resultatet ble som det ble, og
at de fastholder at de vitterlig har gjort sitt beste.

De tre presenterte case illustrerer at F/C-betingelsen
på CVLT-II kan være en valid indikator for testvaliditet. Selv en pasient med en påvist og omfattende
lesjon i venstre hippocampus, og som hadde amnesi
for materialet, klarte F/C-betingelsen med perfekt
resultat. At de to andre undersøkte ikke klarte dette,
gjør at man kan stille spørsmål ved validiteten av resultatene. For pasient 2 er både CVLT-II F/C og
TOMM samsvarende, men spørsmålet om validitet
er likevel ikke entydig løst. Pasient 2s øvrige resultater for CVLT-II er innenfor normalt variasjonsområde, og hennes motivasjonssvikt eller resignasjon ser
derfor ut til å være begrenset til bare F/C-betingelsen.
Pasient 3s resultater for CVLT-II er det kanskje noe
mer grunn til å stille seg tvilende til, særlig siden resultatene minner mest om nevrodegenerative sykdommer, som for eksempel demens av Alzheimers
type.

Når man først benytter validitetstester, kan man argumentere for at disse administreres tidlig og at resultatet tas opp med pasienten med det samme. Slik
har pasienten et reelt valg videre, og man kan få til
en undersøkelse som kan brukes til å belyse saken.
Konklusjon
De presenterte case illustrerer at «CVLT-II Forced
Choice» ser ut til å fungere etter hensikten. F/C-betingelsen er enkel å administrere og tar kort tid. I
saker der en vurdering av motivasjon, innsats og
symptomvaliditet er relevant, kan testen inngå som
en del av en større validitetsvurdering av undersøkelsen.
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Dårlige resultat på validitetstester kan gi undersøkeren et dilemma, i det at pasienten kan ha et karakteristisk sykdomsbilde og testresultater som ellers
passer godt med sykdommen eller skaden. Det kan
altså være at pasienten vitterlig har en skade som gir
rett på erstatning, men har overdrevet eller forsøkt å
demonstrere (noen) av sine plager. En begrenset motivasjonssvikt eller et øyeblikks resignasjon kan heller
ikke uten videre avvises som en gyldig forklaring. Det
følger av dette at alle testresultat må vurderes for validitet, og det er rimelig å ha en ambisjon om å komme frem til en vurdering av hvilke resultat man anser
valide og hvilke ikke. I slike vurderinger er større,
faste testbatterier av konormerte deltester til stor
hjelp. Slike batterier er laget for mønsteranalyse, og
inkonsistente eller ukarakteristiske resultatmønstre
kan identifiseres.
I tilfeller der man kommer frem til at hele undersøkelsen ikke er valid, kan man nøye seg med å nøytralt
påpeke dette i rapporten og konkludere med at undersøkelsen ikke kan brukes. Pasientens indre beveggrunner for sviktende motivasjon eller innsats vil
alltid være skjult for undersøkeren, og kan i prinsippet ikke undersøkes. Man kan godt ha en personlig
overbevisning om at pasienten overdriver sviktsymptomer for å oppnå en økonomisk erstatning, men kan
likevel ikke fastslå det; det vil i så fall kreve en tilstå17

Cutting corners:
Neuropsychological
Research into the
Energetics of ADHD.
Jens Egeland, prof. ii
Forskningsenheten Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet,
Sykehuset i Vestfold HF,
Psykologisk Institutt, UiO.

Ovenstående er tittelen på et bokkapittel som undertegnede
har skrevet i boken “Contemporary Trends in ADHD Research” (Norvilitis, 2012). Boken er tilgjengelig for gratis nedlastning i open access.
Fra et nevropsykologisk perspektiv har svikt i eksekutivfunksjoner generelt og inhibisjon spesielt, vært betraktet som
kjerneproblemet ved ADHD. Denne forståelsen av ADHD
ble formulert av Russel Barkley for 15 år siden (Barkley
1997) og har generert en enorm mengde forskning. Ser man
tilbake nå, vil kritikere (og det blir stadig flere av dem) oppsummere at denne forskningen egentlig har gitt begrensede
resultater. Man finner riktignok systematiske gruppeforskjeller mellom barn med ADHD og friske kontroller på tester
av inhibisjon og EF, men effektstørrelsene er relativt beskjedne hvis vi tenker oss at vi nærmest skulle måle et patognomonisk trekk. Det behøver ikke skyldes at teorien er gal, men
kan naturligvis skyldes at testene vi bruker ikke er tilstrekkelig sensitive. Men igjen, hvorfor har det ikke lyktes gjennom
disse årene å utvikle eller forbedre tester som greier å syntetisere netto-effekten av inhibisjonsvansker bedre?
En annen kritikk er knyttet til at så mange andre kliniske
grupper har vansker på samme nivå som barn med ADHD.
Har de også samme kjerneproblematikk? Hva er da spesielt

med ADHD-barna? Alternativt kan man tenke seg at barn
med eksempelvis autisme har vansker med inhibisjonstester
eller eksekutivfunksjonstester av andre grunner enn ADHD
barna. Da vil imidlertid svikt i EF fortone seg mer som et
symptom enn en grunnleggende kognitiv mekanisme.
En tredje kritikk som ligger i forlengelsen av det forrige argumentet er at man i liten grad finner forskjeller mellom
undergruppene av ADHD på tester av inhibisjon og eksekutivfunksjoner. Hvis den uoppmerksomme typen av ADHD
kjennetegnes av uoppmerksomhet og ikke impulsivitet/hyperaktivitet, hvorfor har de da vansker med tester av inhibisjon? Igjen kan et mulig svar være at man kan svikte på tester
av inhibisjon av flere grunner. For eksempel kan grunn og
overflatisk (men ikke nødvendigvis impulsiv) prosessering
føre til det samme. Det er det som ligger i bokkapitlets tittel:
Nemlig at barn med ADHD kutter hjørner både metaforisk
og bokstavelig i den forstand at de velger den letteste utveien.
Men skyldes det impulsivitet, svikt i inhibisjon eller redusert
såkalt ”energetics” ?
En fjerde kritikk av Barkleys inhibisjonsmodell er at belønningskontingenser kan endre ADHD barns prestasjoner.
God prestasjon ved høy belønning uten at man for øvrig
endrer den ytre strukturen (det vil fortsatt være mulig å løse
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oppgaven impulsivt) indikerer at motivasjonsforhold kan ha
større betydning enn eksekutivfunksjonssvikt som sådan.
Barkleys modell fokuserer på at svikten ved ADHD skyldes
mangler ved ”top-down” styringsprosesser. Disse modifiserer
eller endrer output fra modulære prosesser. Den muskulære
aktiviteten i bena under maratonløpet er en slik modulær
prosess som er avhengig av muskulatur og sensoriske forhold.
Hvordan man disponerer disse ressursene (tar ut alt første
kilometer eller holder til mål) representerer en slik top-down
styring. Kritikken av Barkleys vektlegging av inhibisjon og
EF tar utgangspunkt i at modellen ikke godt nok forklarer
den modifiserende effekten av ”bottom up” prosesser. I eksempelet vårt vil det kunne representere betydningen av lungefunksjon som modifikator av hvordan man utnytter muskelmassen i bena. I the Cognitive Energetic Model (CEM:
Sergeant, 2005) benevnes slike bottom up prosesser som
energetics. Det finnes tre ulike energi-ressurs pooler. Det
vanskelig oversettbare begrepet arousal (opphisselse) refererer
seg til den fysiologiske aktiveringen som skyldes stimulering.
Det kan være et kraftig smell som vekker en umiddelbar
orienteringsrespons eller det lille klikket som den årvåkne
oppdager, men som den halvsovende soldaten på vakt ikke
reagerer på. En annen energetics ressurs er evnen til anstrengelse (effort) altså til å legge mer energi inn i å forstå denne
teksten når man gradvis oppdager at den initiale litt overflatiske hurtiglesingen ikke er tilstrekkelig for å forstå eller
huske innholdet. En tredje energetics-komponent er knyttet
til effekten av selv å være i aktivitet. Mens arousal-komponenten er knyttet til stimuleringens intensitet (holder seg
våken når det er særlig dramatisk på TV) kan vi aktiveres til
å holde oss våkne ved selv å strikke samtidig. Er det et særlig
komplisert strikkemønster må man imidlertid anstrenge seg
mer, og kan hende gå glipp av innholdet i TV programmet
man hadde satt seg ned for å se.
Problemet i forskningssammenheng er at oppgaver som setter store krav til inhibisjon eller eksekutivfunksjoner generelt,
vanligvis også er tilsvarende mer anstrengende enn det som
kreves i automatisk prosessering. Overlært enkel lesing eksempelvis i en Stroop-test krever lite effort og slett ingen krav
til å hemme konkurrerende stimuli. Farge-ord interferensbetingelsen derimot setter krav til både inhibisjon og er mentalt
anstrengende. I prinsippet kan mye av forskningsresultatene
m.h.t. ADHD og eksekutivfunksjoner fortolkes både som
uttrykk for svikt i inhibisjon og manglende energetics. Det
er imidlertid mulig å designe kritiske tester av prediksjonene
fra de to modellene. Johnstone (2010) representerer et slikt
forsøk. Personer med ADHD ble på den ene siden testet i et
typisk design der de skulle respondere ovenfor kongruente
eller inkongruente stimuli, mye lignende Stroop-paradigmets
krav til på den ene siden enkel lesing eller benevning og på
den andre siden undertrykking av den automatiserte responsmodusen i interferensbetingelsen. I tillegg til dette ønsket
Johnstone å undersøke betydningen av å øke kravet til an-

strengelse uten å øke eksekutivfunksjonskravene. Ved å
gjøre stimulussituasjonen perseptuelt mer krevende (degraded stimuli) kunne de med atferdsmål, ERP og hudledningsmål syntetisere effekten av på den ene siden inhibisjonskrav
og på den andre siden energetics-krav. ERP og SCL ga støtte til effort-hypotesen, mens atferdsmålene ga usikre/tvetydige resultater.
Bokkapitlet ”Cutting corners: Neuropsychological research
into the energetics of ADHD” er et forsøk på å nettopp utvikle eller refortolke nevropsykologiske testmål som uttrykk
for energi-dimensjonen. Formålet er å se om ikke kun subtile nevrofysiologiske mål som ERP og SCL gir støtte for
betydningen av energetics, men om vi også på atferdsnivå
kan måle bottom up- energetics på måter som ikke samtidig
kan fortolkes like presist som uttrykk for inhibisjonsvikt.
Konkret drøftes en serie egne studier fra Vestfold. I kortversjon presenteres en faktoranalyse av Conners Continuous
Performance Test-II som viste at mål på årvåkenhet og utholdenhet i oppmerksomhet fremsto som dissosierte faktorer.
Årvåkenhet handler om å være oppmerksom under lav-intens
stimulering og presenteres som modell for arousal-effekten.
Utholdenhet handler om å kunne respondere kontinuerlig
over tid og er modell for aktiverings-dimensjonen. Mål på
anvendelse av dyp-struktur-strategier i læring anvendes som
mål på anstrengelse. De sistnevnte hevdes å kunne utgjøre
en kritisk test av de to modellene i den forstand at de ikke
involverer inhibisjon ved økende krav om anstrengelse. Når
det hevdes å kunne være en kritisk test er det særlig med
referanse til proaktiv interferens-målet. Mennesker som anstrenger seg i læring av nytt materiale som eksempelvis den
første listen i en listelæringsprøve, vil som konsekvens av
bearbeidingen av materialet ha vansker med å huske den
påfølgende interferenslisten. Barn med ADHD har ofte en
grunn overflatisk læringsstil der det ikke bygges opp normal
proaktiv interferens. Hvis en tar svekket frontallappsfunksjon
som modell for EF-svekkelse (Pennington & Ozonoff, 1996)
ville en forventet at ADHD barna ville kunne oppføre seg
som personer med frontallappsskade. De utviser derimot en
forsterket proaktiv interferens.
I kapitlet reises spørsmål om differensieringen i energeticsressurser gir en bedre mulighet til å skille mellom undergrupper av ADHD enn det som følger av den tradisjonelle interferens-modellen. I all beskjedenhet refereres likevel til at også
her er effektstørrelsene beskjedne, og målene foreløpig lite
egnet til valide klassifiseringer av enkeltpersoner.
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Preklinisk og mild kognitiv
svikt: Nevropsykologiske
profiler og biomarkører
Ramune Grambaite, Ph.D, Nevroklinikken,
Akershus Universitetsykehus HF
Arbeidet med avhandlingen er utført ved Akershus Universitetsykehus HF, Nevroklinikken. Hovedveileder er professor Ivar
Reinvang og biveileder er professor Tormod Fladby.

sette i gang sykdomsmodifiserende behandling før irreversible
hjerneforandringer og alvorlig kognitiv svikt (demens) er et faktum.
Biomarkører som fremkommer fra magnet-tomografi (MRI)
undersøkelser av kortikale hjernestrukturer er relativt godt definert og brukt i demensdiagnostikk [1]. Mindre kjent er mikrostrukturelle endringer i hjernens hvite substans i pre-demens
stadier. Diffusion tensor imaging (DTI) er en ny metode som
muliggjør avbildning av fiberbaner i hvit substans og vurdering
av deres mikrostrukturelle integritet. Gjennomsnittlig diffusivitet («mean diffusivity», MD) er et generelt mål på skade av
fiberbanene og radial diffusivitet (DR) er et mål som ofte knyttes til skade av myelin [2, 3].

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste årsaken til demens.
Preklinisk kognitiv svikt og mild kognitiv svikt er innledende
stadier til AD og studier av disse pre-demens stadiene kan øke
forståelsen av biologiske sykdomsmekanismer som forårsaker
demens. Biomarkører og nevropsykologiske profiler som best
kan forutsi progresjon fra prekliniske til kliniske stadier av AD
bør identifiseres slik at man kan få økt kunnskap om de innledende sykdomsfasene. Dette vil være avgjørende for å kunne
stille korrekt og tidlig diagnose slik at man i fremtiden kan
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kutiv svikt er eksekutiv svikt assosiert med både redusert hvitsubstans trakt integritet i frontale og cingulum regioner og
kortikal tynning i kaudale midtre frontale regionen [7].
Denne avhandlingen bidrar til en bedre forståelse av hjernens
endringer i de ulike grupper av pasienter med preklinisk og mild
kognitiv svikt, hvorav noen av gruppene har høy risiko for progresjon til AD demens.
Funnene viser at kognitiv svikt i pre-demens stadier er assosiert
med CSF og bildediagnostiske biomarkører (MRI/DTI) og reflekterer en patologisk prosess.
Videre understreker avhandlingen viktigheten av DTI-målingene av hvitsubstans integritet (nemlig DR og MD) for å identifisere begynnende AD.
Disse resultatene har noen kliniske implikasjoner. Det å avdekke individuell kognitiv svekkelse som har nevrobiologisk
grunnlag hos pasienter med subjektive kognitive plager kan ha
innvirkning på tidlig diagnostikk og oppfølging av pasienter.
Det er imidlertid flere nye medikamenter under utprøving som
forhåpentligvis vil kunne bremse eller stoppe demensutviklingen. Det eksisterer også ikke-medikamentelle støtteordninger
som kan hjelpe til med å tilrettelegge både hjemme- og arbeidssituasjon.

Hukommelse, oppmerksomhet og eksekutiv funksjon blir ofte
svekket ved AD allerede i pre-demens stadier [4]. Alle komplekse kognitive funksjoner er avhengige av integrasjon av nevronal aktivitet som binder sammen ulike hjerneområder med
høy grad av presisjon. Sammenhengen mellom nevropsykologisk svikt, endringer i hjernens struktur og endringer i cerebrospinalvæsken (CSF) ved AD er mangelfullt forstått.
Målet med denne avhandlingen har vært å belyse sammenhenger mellom nevropsykologiske-, MRI/DTI- og CSF- parametre
hos pasienter med preklinisk og mild kognitiv svikt for å identifisere effekter av patofysiologiske endringer på nevropsykologisk funksjon.
Pasienter med såkalt preklinisk/subjektiv kognitiv svikt (subjektive plager, men uten objektive utfall på kognitive tester) og
mild kognitiv svikt (både subjektive plager og objektive utfall
på kognitive tester, men ikke demens), i alderen 40-79 ble inkludert fra Hukommelsespoliklinikken. Eksklusjonskriterier var
annen alvorlig somatisk eller psykiatrisk sykelighet som påvirket
kognitiv funksjon. Pasienter ble undersøkt med nevropsykologiske tester, MRI/DTI og CSF undersøkelser.
Ulike undergrupper av pasienter ble sammenliknet med hverandre eller mot en kontrollgruppe og et mønster av kognitiv
svikt ble relatert til den underliggende patofysiologien. Vi benyttet individuelle forskjeller i CSF total tau (T-tau) og resultater
fra nevropsykologiske tester til å klassifisere pasienter og utforske makro- og mikrostrukturelle endringer i hjernen som underligger disse variasjonene.
Avhandlingen viser konsistent sammenheng mellom nevropsykologiske- og MRI/DTI parametre.
Hippocampal atrofi, ledsaget av hukommelsessvikt, karakteriserer pasienter med patologiske CSF T-tau nivåer, som har økt
risiko for å utvikle AD. I gruppen av pasienter med normal Ttau er subtile hukommelsesendringer relatert til økt DR i de
undersøkte regionene i hvitsubstans uavhengig av hippocampal
atrofi. Dette tyder på at denne gruppen er mer heterogen og
kan inneholde tilfeller av vaskulær sykdom, normal aldring og
svært tidlig AD [5].
Videre viser avhandlingen økt DR og MD i hjernens hvitsubstans hos både pasienter med hukommelsessvikt og pasienter
med oppmerksomhets/eksekutive utfall som har normal hukommelse [6, 7]. Hvitsubstans DR og MD, underliggende
entorhinal korteks, differensierer den amnestiske gruppen (amnestisk mild kognitiv svikt) som er kjent for å ha økt risiko for
AD, fra den prekliniske gruppen av pasienter. Flere hukommelseaspekter er knyttet til endringer i hvitsubstans DR og MD
i tinninglappene, noe som ikke skyldes sekundære effekter av
kortikal atrofi [6].
Et annet funn i avhandlingen er at hvitsubstans DR og MD
(men ikke kortikal tykkelse) i cingulum, entorhinal og frontale
regioner differensierer kontrollgruppen fra gruppen av pasienter
med oppmerksomhets/eksekutiv mild kognitiv svikt, som kan
inneholde tidlig stadium av AD og ikke-AD pre-demens med
eksekutiv dysfunksjon. I gruppen med oppmerksomhets/ekse-
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Tilstedeværelsen av
depresjon med komorbid
angst medfører mer redusert
kognitiv funksjon enn
depresjon alene
Pia Elisabeth Lyche, Ph.D
Universitetet i Oslo
I denne avhandlingen har cand.psykolog og Ph.D, Pia
Elisabeth Lyche undersøkt nevropsykologisk fungering
hos mennesker diagnostisert med aktuell alvorlig depresjon (MDD) og depresjon i kombinasjon med angst
(MDDA).

sjoner og endringer, men forskningsfeltet er lite og viser
ulike, blandede og ofte motstridende resultater både relatert til de kognitive funksjonene affektert og graden av
dysfunksjoner. I tillegg viser ikke alle med MDD eller
Angst nevropsykologiske utfall. En årsak til dette kan kanskje delvis forklares av at ikke komorbiditeten mellom
disse lidelsene har vært adressert.
Studien sammenliknet et utvalg av polikliniske pasienter
(outpatients) MDD (n=37) med MDDA (n=24) og friske
kontroller (HC; n=92) på kognitive funksjoner som oppmerksomhet, ulike typer verbal hukommelse og eksekutive kontrollfunksjoner. Eksekutive funksjoner er et sett
av komplekse prosesser som er involvert i å igangsette og
kontrollere andre kognitive prosesser, og som er en forutsetning for tilfredsstillende fungering i forhold til andre
mennesker.

Doktorgradsavhandlingen består av tre artikler som alle
er publisert i internasjonale tidsskrifter. Arbeidet med avhandlingen er gjennomført ved enheten Center for the
Study of Human Cognition, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.
MDD er den mest prevalente av psykiatriske lidelser med
en estimert livtidsprevalens på 13.5-21.2% (Kessler et al.,
2005). Til enhver tid lider 5% av populasjonen av MDD
(Murphy et al., 2000). 58% av MDD pasienter har en
komorbid Angstlidelse (Kessler et al., 2005), og dette resulterer også ofte i et mer alvorlig sykdomsbilde, både i
form av alvorlighetsgrad, høyere sudicidalitetsrate, sterkere kronisitet og behandlingsresistents, både medisinsk
og/eller terapeutisk.
Både MDD og Angst er assosiert med kognitive dysfunk-

Studienviser at tilstedeværelsen av både depresjon og angst
hos pasienter gir mer alvorlige og andre nevropsykologiske endringer enn ved depresjon alene og sammenliknet
med friske kontroller.
MDD viste dysfunksjon på den mer grunnleggende opp22

merksomhets-subfunksjonen: Alerting (ANT; Fan, 2000).
MDDA viste dysfunksjon på mer høyere-ordens/topdown oppmerksomhetsfunksjoner (inhibisjon og inhibisjon/switching; D-KEFS Stroop; Delis et al., 2001).Både
MDD og MDDA viste svekket arbeidshukommelse
(WM; PASAT; Gronwall, 1977; 2 sec versjonen), men
MDDA var signifikant dårligere enn MDD. Bare MDDA
viste svekket LTM (HVLT; Brandt, 1991).
MDDA demonstrerte selektive dysfunksjoner i de eksekutive kontrollfunksjonene; Updating og Shifting (CANTAB, Cambridge Cognition, 2006). MDD viste psykomotorisk retardasjon.

Oppsummert ser det ut som om det som differensierer
MDDA og MDD er måten MDDA påvirker WM og
høyere-ordens/top-down prosessering, mens MDD påvirker bottom-up prosessering. For MDDA som gruppe kan
dette resultere i dårligere fungering i dagliglivet, evne til å
fungere i jobb og respons på terapi.
Både forskningsmessig og klinisk viser resultatene nødvendigheten av å ta hensyn til komorbid Angst hos pasienter med MDD på et tidlig stadium. Avhandlingen gir
også ny kunnskap til et lite og motsigende forskningsfelt,
og viser viktigheten av å forstå den komplekse assosiasjonen mellom affektive lidelser har på kognisjon.

Resultatene viser at tilstedeværelsen av MDDA viste mer
alvorlige og andre nevropsykologiske endringer enn hos
MDD alene.

Bilder fra årsmøtet i
Nevropsykologi, 2011
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«Childhood Trauma and
Early Stress: Effects on
Brain Development,
Cognition and Psychiatric
Symptomatology»
Professor Martin H Teicher (M.D, PhD)
Director of the Developmental Biopsychiatry Research Program
McLean Hospital, Harvard University
Background: Childhood adversity accounts for 50–
75% of the population attributable risk for alcoholism, drug abuse, depression and suicide. This phenomenon is likely a cascade, with early adversity
altering trajectories of brain development, which, in
turn, lead to social, emotional and cognitive impairment, followed by the adoption of health-risk behaviors. Our research into the effects of early abuse has
three aims. The first is to ascertain whether different
forms of abuse, such as childhood sexual abuse
(CSA), harsh corporal punishment (HCP), intraparental violence (IPV), and parental verbal abuse (VA)
exert unique affects on brain development. The second goal is to ascertain if there are sensitive periods
when specific brain regions are most vulnerable. The
third is to determine whether there are corresponding
sensitive periods when stress exposure most significantly increases risk for the development of specific
psychiatric disorders.

Methods: We collected online survey information
(2,342 data fields) from a community sample of
1,643 subjects (18-25 years). Detailed laboratory
evaluations, including structured clinical interviews,
Traumatic Antecedents Interviews for nature and timing of exposure to adversity, neuropsychological
evaluations and symptom ratings were conducted on
n = 558. MRI scans (Siemens 3T Trio), including
volumetric, diffusion tensor, T2-relaxometry and
spectroscopy were collected on n =192.
Results: Exposure to abuse affects sensory systems
that receive, process and relay the aversive input. For
example, visually witnessing IPV, like CSA, had marked affects on gray matter volume (GMV) in primary and secondary visual cortex. Further, IPV was
associated with reduced fractional anisotropy (FA)
and radial diffusivity (RD) in the inferior longitudinal fasciculus connecting visual cortex to limbic sys24

tem. FA in this tract correlated with symptoms of
depression and dissociation. Exposure to parental VA
was associated with increased GMV in superior temporal gyrus, and reduced FA in arcuate fasciculus,
cingulum bundle and fornix. In contrast, HCP was
associated with FA alterations in cortical pain pathways, reduced GMV in dorsolateral prefrontal cortex and increased T2-relaxation time in components
of the ascending dopamine system. Interestingly,
exposure to emotional maltreatment increased risk
for depression and anxiety. HCP, on the other hand,
had little effect on mood but was associated with
markedly increased rates of drug and alcohol use.
There was a silent period following exposure to CSA
of about 9 years before subjects, on average, met criteria for major depression or post-traumatic stress
disorder.
Timing of exposure was key. For example, elementary school exposure to peer verbal bullying (PVB)
was specifically associated with somatization. Middle school exposure was associated with depression,

anxiety, dissociation and drug use, whereas exposure
during high school was associated with anger-hostility. Middle school exposure overlaps with a period
of increased hippocampal vulnerability while high
school exposure overlaps with prefrontal vulnerability. Interestingly, trauma-related effects on IQ, memory function and academic abilities were mediated
to a large degree by alterations in levels of maternal
verbal abuse and affection.
Discussion: Overall, these studies add to our knowledge regarding development by showing that exposure to early abuse sensitizes individuals to the
emergence of mood and anxiety disorders during
early adolescence, followed by the emergence of discernible effects on hippocampal volume. Further,
they indicate that exposure to stress during early and
late adolescence may have different clinical consequences reflecting differences in neurobiology and the
timing of hippocampal and prefrontal cortical sensitive periods.

Foto: Nina/Knut Dalen
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Hvordan informere
ulike pasienter etter en
nevropsykologisk
utredning?
Sjefpsykolog Anne-Kristine Schanke (prof. II)
Sunnaas Sykehus
Det følgende er et sammendrag i stikkordsform fra
Anne-Kristine Schankes innlegg fra årsmøtet.

• Det skal unngås at informasjon gis slik at
pas. får et uklart og forvirrende bilde av
egen helsetilstand

Innhold:
• Regelverk
• Ulike pasientkategorier
• Synspunkter på differensiering mht tilbakemeldingsform til pasienter

§39: Plikt til å føre journal
• Journal skal bestå av nødvendige og relevante opplysninger
Lov om pasientrettigheter:
§ 3-2: Rett til informasjon:
• Pas. skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og
innholdet i helsehjelpen
§ 3-5: Informasjonens form:
• Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder,
modenhet, erfaring og kultur-og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte
• Helsepersonellet skal så langt som mulig
sikre seg at pasienten har forstått innholdet
og betydningen av opplysningene
• Merknader: Personer med særlige behov

Informasjon til pasienter, regelverk:
Helsepersonelloven m. merknader
§10: Informasjon til pasienten skal gis:
• Slik at det gis informert samtykke til helsehjelp, (herunder nevropsykologisk utredning)
Om innholdet i helsehjelpen
• Helsepersonell skal så langt som mulig sikre seg at pas. har forstått innholdet og betydningen av opplysningene
• Det er en forutsetning at informasjonens
form og innhold gis i forhold til pasientens
forutsetninger
26

• Pasienter som er vegetative eller minimalt
bevisste
• Pasienter med locked in-syndrom
• Pasienter med globale hjerneskader/demens
• Pasienter med nedsatt sykdomsinnsikt og
andre kognitive svikttegn
• Pasienter med afasi
• Pasienter med multifokale utfall og reguleringsvansker
• Differensialdiagnostiske vurdering; pasienter med komorbide, herunder psykogene
tilstander eller rusatferd som påvirker kognitiv funksjon
• Pasienter i erstatningssaker, som krever en
bred vurdering inkl. validitetsmål
• Pasienter som skal vurderes mht til om de
fyller helsekravene til førerkort
• Pasienter som kommer til utredning der deres kognitive vansker kan være underkjent
og påvirker dagliglivsfungering:
• Voksne
• Barn

omhandler barn og personer som har redusert eller manglende evne til å ivareta egne
interesser, personer med minoritetskulturer
og manglende kunnskap i norsk. Behandlingsansvarlig helsepersonell er ansvarlig for
å tilrettelegge eller gi informasjonen… Også
personer med funksjonshemninger, blant
annet døve og blinde, har rett til spesiell
tilpasset informasjon
§ 5-1. Rett til journalinnsyn:
• Pasienten har rett til innsyn i journalen sin
med bilag….Pasienten har etter forespørsel
rett til en enkel og kortfattet forklaring av
faguttrykk eller lignende
Eksempler på pasienter som utredes kognitivt og der
det skrives nevropsykologiske rapporter
(her var det ønskelig å vise rapportenes innhold og
form, men det ga ikke foredraget
tid til)

Foto: Nina/Knut Dalen
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Adresse for den nevropsykologiske rapport
• For de som arbeider ved sykehus inngår
np.rapport i med. journal hvor konklusjon
inngår i epikrise fra lege
• Konklusjon av np.rapporter kan inngå i
tverrfaglige rapporter til kommunale instanser. Kognitive beskrivelser i tverrfaglige rapporter er mer summariske enn vanlige
np.rapporter med fokus på implikasjoner
• NP rapport sendes i full versjon til henvisende instans

• for at rapporter skal ha en lesbar form å
komme til nytte, har jeg av og til omskrevet
og forenklet dem slik at de ble forståelige
for den aktuelle pasient
• Eksempel barn med fokus på å avgrense
nederlag, utdrag av rapport: Det er ikke sant
at du sier du er dum. Du får til mange ting
slik som andre barn. Du er god til XXX…
Det som er vanskelig for deg er… Jeg tror
at det kan bli lettere viss lærerne dine og du
….Lykke til og hold motet oppe
• Eksempel dement person, utdrag. Du har
levd et helt liv der du har hatt en stor betydning og fungert bra. Vi har gjort mange
tester sammen fordi du kom hit fordi….
• Min erfaring er at rapporter fungerer best
for pasienter med kognitiv svikt som henvises for utredning fordi de selv har strevet
med kognitiv funksjon og får avklart forhold og mottar råd som øker deres erkjennelse og har betydning for dagliglivsfungering og fremtidige valg. Her kan rapporter
ha et stort potensiale.

Hvordan gi tilbakemeldinger som er til nytte for den
enkelte pasient?
Overordnet: Alle pasienter skal gis informasjon etter en utredning, informasjonen skal tilpasses den
enkelte og gis på en hensynsfull måte i tråd med
etiske retningslinjer. Alle pas. skal være kjent med
at det foreligger nevropsykologiske rapporter.
Hvilken former for tilbakemelding er tilgjengelige?
Muntlig:
• Tverrfaglige møter
• Møter mellom pasient og psykolog/evnt pårørende
• Prosessorienterte eller oppfølgende samtaler

Avsluttende kommentarer
Det er ikke én gullstandard for hvordan man skal
gi tilbakemeldinger, og man bør bruke de arenaer
som egner seg best til for den enkelte
Hovedpoenget er at tilbakemeldinger tilpasses pasientens nivå og at de får informasjon som:
• skaper mening (se Prigatano,1991, “Disordered mind – wounded soul”
• gir pas. en opplevelse av å bli sett som subjekt
• oppleves relevant for pas. aktuelle livssituasjon og egen opplevelse
• bidrar til å inngi pas. håp for fremtiden

Skriftlig:
• Nevropsykologiske rapporter, inneholder
fagterminologi og beskriver utfall i forhold
til normalvariasjon. Bør inneholde implikasjoner/råd
• Omarbeidede rapporter tilpasset pasienters
kognitive funksjon med fokus på funksjonsutfall og dagliglivsfungering (til klinisk
bruk, se over, erstatter ikke np-rapporter
som juridisk dokument)
• Tverrfaglige rapporter med fokus på funksjonsutfall, dagliglivsfungering og samfunnsdeltakelse

I hvilken grad nevropsykologer skal rennonsere
mht presisjon og fagterminologi i rapporter til
henvisende instans for å gjøre dem lesbare for ulike
pasientkategoriers/ pårørende, er valg som må inngå i diskusjoner vedr. dokumentasjon av helseopplysninger generelt.

Konklusjon
Noen nevropsykologer har tyngdepunkt på utredning, andre følger pas. over tid med flersidige arenaer for tilbakemelding
Min erfaring:
• en np.rapport kan virke fremmedgjørende
og vanskelig tilgjengelig
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Demens: en oversikt
Professor Dag Aarsland,
Department of Clinical Medicine
University of Bergen
På grunn av den demografiske utviklingen med et
sterkt økende antall eldre vil det de kommende årene
komme en kraftig økning i tallet på personer med
demens i Norge og i resten av verden. I dag anslås det
at 65000 personer i Norge har demens, og dette tallet forventes å ville dobles i løpet av de kommende
20-30 årene. Dette er imidlertid stipulerte tall basert
på undersøkelser i andre land, da det dessverre ikke
finnes noen gode epidemiologiske undersøkelser om
forekomst og insidens av demens i Norge.

systemet, noe som har vist god treffsikkerhet til å
skille mellom Alzheimers sykdom og demens med
Lewylegemer. De nylig foreslåtte diagnostiske kriterier for Alzheimers sykdom inkluderer de nevnte biomarkører (Beskrevet i Aarsland et al 2011, Tidsskrift
for Norsk Legeforening 22(131): 2224 – 5), og tar
også sikte på å kunne diagnostisere sykdommen på
et tidligere stadium enn tidligere, også før demenskriteriene er oppfylt. I disse kriteriene spiller også nevropsykologisk undersøkelse en viktig rolle, særlig ved
å påvise en tidlig innlæringssvikt.

Demens kan forårsakes av en lang rekke sykdommer
både i og utenfor sentralnervesystemet, men de hyppigste årsaker er nevrodegenerative sykdommer som
Alzheimers sykdom (ca 60%) og demens med Lewylegemer (ca 15%), og ulike former for vaskulær demens (ca 15%).

Fire legemidler er godkjent til behandling av demens
i Norge, tre av disse er såkalte kolinesterasehemmere
som er godkjent til behandling av mild og moderat
Alzheimers sykdom samt demens ved Parkinsons sykdom (rivastigmin). I tillegg er den partielle glutamatantagonisten memantin godkjent til behandling av
moderat til alvorlig Alzheimers sykdom. Effekten av
disse midlene er overbevisende dokumentert i flere
store placebokontrollerte studier og meta-analyser.
Den kliniske effekten hos den enkelte pasient kan
være vanskelig å påvise og i klinisk praksis ser man
ofte en forbigående stabilisering av tilstanden heller
enn en symptomatisk forbedring. Det er derfor behov
for nye og bedre midler som også kan påvirke den
underliggende sykdomsutviklingen. Dessverre har
flere studier med midler som reduserer dannelsen av
amyloide plakk ikke vist seg å ha signifikant klinisk
effekt.

Den diagnostiske utredningen består av medisinsk
undersøkelse og nevropsykiatrisk undersøkelse inkludert kognitiv testing. I tillegg vil supplerende undersøkelser kunne bidra til å påvise somatiske årsaker til
kognitiv svikt. Nyere undersøkelser har vist at spesifikke undersøkelser av ryggmarsvæske, mediale deler
av temporallappen ved MRI, og for eksempel ulike
teknikker ved hjelp av PET kan bidra til mer presis
diagnostikk av Alzheimers sykdom tidlig i forløpet.
I tillegg kan man ved å bruke ligander som binder
seg til dopamin transporter ved hjelpe av SPECT påvise degenerasjon av det presynaptiske, nigrostriatale
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Demens med Lewy legemer
Professor Dag Aarsland,
Department of Clinical Medicine
University of Bergen

Demens med Lewylegemer (DLB) er den nest hyppigste av de nevrodegenerative sykdommer som gir
demens, og utgjør ca 15-20% av alle demenstilfeller.
I tillegg har ca. 3% av demenstilfellene ved Parkinsons sykdom en klinisk og patologisk profil som er
svært lik det man ser ved DLB. Klinisk kjennetegnes
DLB av en kognitiv profil der eksekutiv og visuospatiell svikt ofte er relativt sett mer uttalt enn hukommelsessvikt, fluktuerende oppmerksomhet, spontant
utviklende parkinsonisme (tremor, stivhet, langsomme bevegelser, gangvansker), og hyppige og gjentatte synshallusinasjoner. Symptomer som REM-søvn
atferdsforstyrrelse, uttalt følsomhet for nevroleptikabivirkninger, og misidentifikasjons-fenomener er typisk for DLB (McKeith et al. 2005, Neurology
65(12):1863-72), og tilstanden kan påvises med stor
grad av sikkerhet med hjelp av SPECT av det nigrostriatale dopaminerge system ved ligander som
binder seg til den presynaptiske dopamintransporter
(såkalt Dat scan; McKeith et al. 2007, Lancet Neurol. 6(4):305-13). DLB underdiagnostiseres likevel
ofte, fordi man i den kliniske diagnostikk ikke er
årvåkne nok og aktivt benytter de kliniske kriterier.
Standardiserte instrumenter anbefales, for eksempel
kan en enkel skala for fluktuerende oppmerksomhet
med fordel anvendes (Ferman T, et al. 2004, Neurology. 27; 62(2):181-7).
I tillegg til å være hyppig er DLB viktig fordi disse
pasientene ofte har en mer redusert livskvalitet, raskere progresjon av sin sykdom, høyere mortalitet og
høyere kostnader sammenlignet med pasienter med
Alzheimers sykdom.

dom og DLB. En sannsynlig årsak til dette er at selv
om det karakteristiske patologiske substratet ved
DLB er neuronale inklusjoner, såkalte Lewy-legemer,
i hjernestamme, limbiske strukturer og hjernebark,
så har de fleste pasienter med DLB også til dels betydelige Alzheimer-forandringer i hjernen. Denne overlappende patologi bidrar sannsynligvis både til at de
kliniske symptomer og funn ved ulike biomarkører
kan være nokså like ved Alzheimers sykdom og DLB.
I tillegg til dopamin-transporter SPECT har redusert
occipital perfusjon ved SPECT vist seg å være typisk
for DLB.
Behandling
Det finnes svært få systematiske behandlingsstudier
ved DLB. Forstyrrelser i det kolinerge systemet er
minst like uttalt ved DLB som ved Alzheimers sykdom, og placebo-kontrollerte multi-senter studier
med kolinesterasehemmeren rivastigmin har vist effekt på psykiatriske symptomer og oppmerksomhet
ved DLB (McKeith et alLancet 2000; 356: 2031–36)
og på kognisjon, funksjon og andre symptomer ved
demens ved Parkinsons sykdom (Emre et al N Engl
J Med 2004;351:2509-18). Enkelte undersøkelser
tyder på at effekten av kolinesterase-hemmere er
minst like god ved DLB som ved Alzheimers sykdom.
En utfordring ved legemiddelbehandlingen av DLB
er at disse pasientene er spesielt følsomme for bivirkninger, og effekt på en type symptom kan forverre
eller utløse andre. Det mest typiske eksempel på
dette er at forsøk på behandling av hallusinasjoner
med antipsykotika ofte kan medføre plagsomme bivirkninger, og enkelte ganger svært alvorlige reaksjoner. Slik behandling må derfor gjennomføres med
forsiktighet, og det må understrekes at evidensen for
effekt av slik behandling er meget begrenset. Behandling med antiparkinsonmedisiner som l-dopa kan
virke positivt på motoriske symptomer men kan også
utløse eller forverre psykotiske symptomer.

Biomarkører som benyttes i diagnostikk av Alzheimers sykdom, slik som medial temporal atrofi ved
MRI og konsentrasjon av spesifikke proteiner i spinalvæske slik som abeta42 og totalt og fosforylisert
tau, har imidlertid ikke vist seg å være tilstrekkelig
spesifikke til å kunne skille mellom Alzheimers syk30
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Neuronale forskjeller i
angst og depresjon innen et
oppmerksomhetsnettverk i
hjernen
Maria S Korsnes, PhD
Alderspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Kognitive effekter av angst og depresjon kan påvirke eksekutiv funksjon, språk funksjon, informasjonsbehandlingshastighet og hukommelse (1,2). Både depresjon og
angstlidelser påvirker også oppmerksomhet, selv om de
kognitive effektene er forskjellige. I depresjon er generell
årvåkenhet påvirket av en depressiv tilstand, mens i angstlidelser er oppmerksomhet påvirket av situasjoner som
føles truende. Lite er kjent om forskjellene mellom nevronale nettverk som er involvert i depresjoner og angstlidelser, fra litteraturen fremkommer hovedsakelig hjerneområder som både er assosiert med depresjon og angst. Er
det da regionale forskjeller innen disse hjerneregionene
ved depresjon og angstlidelse? Eller er det de samme områdene involvert men med individuelle kognitive og atferdsmessige utslag? Disse spørsmålene har vi ikke svar på
i dag. Både depresjon og angst hos eldre er vanlige helseproblemer. Det er et stort behov for ytterligere kunnskap
om det nevronale grunnlaget for disse affektive lidelsene
i spesialisthelsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt.
Denne artikkelen skisserer grunnlaget for et slikt forskningsprosjekt. Siden artikkelforfatteren arbeider med
eldre pasienter er denne gruppen utgangspunkt for artikkelen, men problematikken er ikke spesiell for denne
gruppen. Mer enn halvparten av pasientbefolkningen ved
alderspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
(OUS) lider av angst, depresjon eller begge deler.

brukes, og testsituasjonen kan ha påvirket angst i varierende grad i de forskjellige studiene.
Depresjon er en av de mest vanlige psykiske lidelser hos
eldre pasienter som i hovedsak påvirker pasienter som også
lider av en kronisk medisinsk tilstand eller kognitiv svekkelse. For å stille diagnosen alvorlig depresjon, må DSMIV og ICD-10 definisjoner for diagnosen være oppfylt,
herunder nedstemthet eller tap av interesse eller glede. I
denne artikkelen er det fokusert på alvorlig depresjon
(MDD) siden fMRI resultatene er noe anderledes i f.eks.
Bipolar lidelse. Depresjonsskåre kan for eksempel måles
med Montgomery Aasberg Depression Rating Scale (MADRS, 4). Patologisk angst er definert i DSM-IV som overdreven, ute av proposjon til det faktiske problemet, til
stede mesteparten av tiden, ukontrollerbar og med en
tendens til å forstyrre og svekke funksjonsevne og forårsake lidelse. Det finnes mange former for angst som påvirker eldre, herunder stresslidelser, fobier, tvangslidelser
lidelser, sosial angstlidelse og generalisert angstlidelse
(GAD). I denne artikkelen er fokus på GAD pasienter (et
mønster av overdreven bekymring over enkle, hverdagslige hendelser og arrangementer), siden fMRI resultatene
kan være noe annerledes i forskjellige angst grupper. GAD
kan for eksempel måles med Generalized Anxiety Disorder
Severity Scale (GADSS, 5; oversatt til norsk av Inger
Hilde Nordhus, UIB, 2011).

Det har vært motstridende rapporter om kognitive effekter av angst, som delvis kan skyldes manglende kontroll
over den høye komorbiditeten mellom angst og depresjon
(i en norsk befolknings- studie blant mer enn 1300 eldre,
hadde 9% en form for depresjon, 13% hadde en angstlidelse, og 5% hadde begge deler; 3). Andre årsaker til
ulike kognitive effekter av angst kan være variasjon i symptombelastning (alvorlighetsgrad) mellom studiene, forskjeller i hvordan populasjoner er trukket (befolkningsbaserte vs klinikk basert), forskjeller i kognitive tester som

Forkortelser:
(engelske termer er benyttet)
Ips, Intraparietal sulcus
ACC, Anterior Cingulate Cortex
dlPFC, dorsolateral Prefrontal Cortex
FEF, Frontal Eye Fields
PFC, Pre Frontal Cortex
PMC, Pre Motor Cortex
IPL, Inferior Parietal Lobule
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angst pasienter, og mellom begge pasientgrupper og normale kontroller. Det er gjort mye forskning på FPAN.
Prosessering innenfor FPAN er beskrevet som «top-down»
styrt med «bottom-up» interrupts som kan føre til skiftende oppmerksomhetsprioriteringer. Det er tre viktige
komponenter til oppmerksomhet, nemlig oppmerksomhet kapasitet, oppmerksomhet kontroll, og seleksjonskriterier som kreves for skift i oppmerksomhet. Mennesker
har begrenset evne til simultan prosessering, og vi må
derfor gjøre korrekte valg og ignorere irrelevant informasjon. Deprimerte og engstelige personer er ofte svekket i
denne evnen, siden de er opptatt med motstridende impulser og tanker. Det er ofte flere prosesser som konkurrerer om vår oppmerksomhet, for eksempel våre egne mål,
forventninger fra samfunnet, forventete eller uventede
interrupts, frykt, tristhet, glede, stress, tretthet, osv. Disse
kan deles inn i miljø-drevet oppmerksomhet og mål-drevet oppmerksomhet. Oppmerksomhetskontroll er knyttet
til hvordan disse prosessene spiller sammen. Utvelgelsesprosessene kan modelleres som vekting av disse impulsene
fra et begrenset prioriteringskart, hvor vi velger hvor vi
retter vår oppmerksomhet som følge av våre preferanser,
interrupts og de oppgaver som til enhver tid har høyest
prioritert i vår arbeidshukommelse (10,11). Flere hjerneregioner er involvert i den kompliserte kognitive oppgaven
med å gi oppmerksomhet til skiftende signaler fra verden
rundt oss.

Komorbid eksistensen av depresjon og angst i eldre pasienter rapporteres ofte som å ha flere symptomer og mer
alvorlige kognitive effekter enn når pasienter bare har den
ene lidelsen, og komorbiditet er klinisk viktig på grunn
av dens innvirkning på både akutt behandling og oppfølgingsbehandling av eldre (6). Både depresjon og angst kan
ha utløsende årsaker som er knyttet til ulike forhold og
livsopplevelser, men en overdreven mengde litteratur bekrefter at biologiske årsaker eksisterer som gjør at noen
faller inn i depresjoner og / eller angst mens andre ikke
gjør det.

Hjerneorganiske funn ved depresjon og
angst
Hvis det er hjerneorganiske årsaker til depresjon og angstlidelse må det også være mulig å måle aktiveringsforskjeller i hjernen. De hyppigst rapporterte nevronale effekter
av alvorlig depresjon i eldre inkluderer hyperaktivering i
prefrontale områder i sammenheng med hyperintensitet
i hvit substans samt diskonnektivitet mellom fronto-striatale regioner (6). Det er også flere studier som har undersøkte de nevronale effekter av angst, og flere rapporterer endrede koplinger mellom forskjellige prefrontal
regioner og amygdala (f.eks orbitofrontal BA47). Disse
prefrontale regionene og amygdala er også implisert i
flere depresjonsstudier. Både forhøyet og redusert hviletilstandsaktivering er rapportert i depresjon (Se 7) innen et
affektivt nettverk (AF) som viser økt thalamic og subgenual ACC aktivering i MDD, økt funksjonell konnektivitet mellom amygdala og posterior cingulate/orbitofrontal cortex, og redusert konnektivitet mellom
amygdala og venstre anterior cingulated i hviletilstand
(8). Redusert funksjonell konnektivitet mellom amygdala og orbitofrontal cortex er også rapportert i GAD
pasienter (9). De eksisterende rapportene tyder på at både
depresjon og angst pasienter har endrede hviletilstandsaktiveringer innen det frontoparietale oppmerksomhetsnettverket (FRAN), og det er derfor interessant å sammenlikne aktiveringsmønstre i disse gruppene. I dag vet vi
endel om oppmerksomhetssystemet (se 10 for en gjennomgang) der særlig frontoparietale regioner av hjernen
er involvert der særlig Ips, dACC, dlPFC og IPL har viktige funksjoner i en normalt fungerende hjerne. Dette er
et system der informasjon kan overføres fra bakre til
fremre regioner når interrupts oppstår og i motsatt retning
under normal operasjon.

Frontoparietalt oppmerksomhetsnettverk
Vi vet i dag at ACC mottar signaler fra flere sensoriske
områder, og kan deles i to hoveddeler, en del som hovedsakelig er involvert i affektiv prosessering og en del som
hovedsakelig er involvert i kognitive-oppmerksomhets
prosessering. Den affektive ventrale/Rostal delen omfatter
det menneskelige affektive systemet der subgenual ACC
(BA25) og pregenual ACC (Rostal BA24) har tilknytning
FIGUR 1, Oversikt over et Frontoparietalt oppmerksomhetsnettverk

En hypotese er at både depresjonspasienter og angstpasienter vil ha økt aktivitet i ulike deler av FPAN nettverket
under utførelsen av oppgaver og i hviletilstand. På grunn
av de atferdsmessige forskjellene mellom depresjon og
angstlidelse forventes det å finnes områder der forskjeller
i hjerneaktivitet skiller mellom depresjon pasienter og
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til de øvrige regionene er involvert i emosjonell prosessering, inkludert amygdala. Subgenual ACC er en region
som har vist redusert grå substans volum i MDD pasienter uavhengig av «state-trait», og en region der hypointensitet har blitt rapportert i flere depresjonsstudier (se 6).

Fire eksperimenter for utredning av aktiveringsforskjeller i et
frontoparietalt oppmerksomhetsnettverk
1. Emosjonell Stroop oppgave: Utfordrer visuell oppmerksomhet
i nærvær av emosjonelle forstyrrelser. Dette eksperimentet kan
også bli brukt til å kontrollere for reaksjonstid og interferens effekter. Aktivisering mønstre kan sammenlikges i de forhåndsdefinerte områdene, for eksempel FPAN (dACC, Ips, dlPFC, FEF,
PMC, IPL), subgenual ACC, Subgenual cingulate gyrus, thalamus, og amygdala. En grundig testet Emotional Stroop fMRI
protokoll for respons / interferens-effekter (ca. 20 minutter) er
tilgjengelig (17). Dette eksperimentet kan også undersøke om
atferdsmessige effekter har nevronale korrelater, dvs. om betydelig
økning i responstid for farge-navnsetting av negative ord viser
noen tilsvarende nevronale effekter mellom gruppene.

Den kognitive-oppmerksomhet regionen i dorsal ACC
(BA24/BA32) har sterke forbindelser til DLFPC og er
spesielt assosiert med motivasjon, feildeteksjon og konfliktovervåking, og er derfor en viktig komponent for
oppmerksomhetskontroll. Dorsal ACC aktiveres spesielt
når forsøkspersoner gjennomfører oppgaver med motstridende stimuli, og antas å være involvert i å øke oppmerksomheten mot relevante stimuli. Økt dACC aktivering
etterfulgt av økt feilrespons på Stroop oppgaver er rapportert i MDD pasienter. Andreescu et al. (6) rapporterte at MDD pasienter med komorbid angst hadde
større problemer med å gjennomføre en kognitiv kontroll
oppgave (sett skifting) enn deprimert som ikke hadde
angst (se også 2), og rapporterte at pasientene med komorbid angst hadde mindre aktivering i dACC. Pasientene med depersjon og komorbid angst hadde også større problemer med å gjennomføre en kognitiv kontroll
oppgave med sett skifting enn deprimert uten angst.
Gruppeforskjeller i denne regionen kan for eksempel undersøkes ved hjelp av en «Emotional Counting Stroop»
oppgave som robust aktiverer regioner innen dACC.

2. En verifisert «Multi-Source Interferens oppgave» (MSIT) som
er laget for aktivering av frontoparietal oppmerksomhet nettverk,
allerede validert i over 100 pasienter, og som viser aktivering av
dette nettverket i 95% av alle deltakerne (18). Oppgaven er spesielt egnet for å identifisere et nettverk av kognitiv og oppmerksomhet funksjoner som er aktivert når deltakeren utfører oppgaven. I tillegg til fMRI aktivering, blir data også registreres for
nøyaktighet og reaksjonstid som kan vise endringer i prosseseringshastighet. Prosseseringshastighet er den funksjonen som er
mest konsekvent påvirket av både angst og depresjon (1), og er
også en funksjon som reduseres i normal aldring. FMRI oppgaven
er enkel å utføre for en eldre pasientgruppe, og tar bare 20 minutter.
3. For aktivering av et affektivt nettverk kan det benyttes en blokkdesign protokoll for negativt emosjonelle bilder med omtrentlig
varighet på 10 minutter, der pasienter bare utfører en Valencerating på «negative» eller «nøytrale» bilder. Artikkelforfatteren har
tidligere utviklet denne protokollen for fMRI, som bruker komplekse bilder fra den internasjonale Affective Picture System
(RSU) (19).

Ips er en region som er primært involvert i koordinering
av perseptuelle signaler og visuell oppmerksomhet, men
forskjellige regioner innenfor Ips aktiveres ved andre oppgaver også, slik som ved koding av ikke-symbolske mengder, korttidshukommelse, eller vurdering av andre menneskers intensjoner (se gjennomgang i 7). Ips har muligens
en rolle ved utsortering av de viktigste oppmerksomhetsprosessene fra distraksjonsprosessene som kan modelleres
som et prioriteringskart for oppmerksomhetsoppgaver, der
Ips er involvert i kontroll av mål-drevene versus stimulus
drevne prioriteringer i hjernen. Det har blitt rapportert at
depresjon modulerer forhøyet bilateral Ips aktivering under utføring av en visuell oppmerksomhet oppgave (7).
Angstlidelse modulerer forhøyet aktivering i høyre Ips ved
visuell prosessering av bilder av engstelige ansikter enn ved
prosessering av bilder av sinte eller nøytrale ansikter (12).
Disse effektene kan reflektere vansker med å opprettholde
oppmerksomheten i nærvær av relevante distraksjonsstimuli. Regioner innenfor Ips er derfor modulert av både
depresjon og angst, men kanskje ulike regioner og under
ulike omstendigheter. Gruppeforskjeller i Ips kan testes
med protokoller som utfordrer visuell oppmerksomhet
(Emotional Counting Stroop/Multi Source Interference
Task) og en oppgave med prosessering av bilder engstelige
ansiktsuttrykk (12).

4. Studier på funksjonell konnektivitet tar fMRI analyse ett skritt
videre. En metode er å ta opp aktivering under et 5 minutters
hvile intervall. Ved å sammenligne aktivitet mellom ulike områder
av hjernen er det mulig å bestemme hvilke områder som kommuniserer med hverandre. Studier på funksjonell konnektivitet
har vist at aktuelle hjernenettverk er spesielt aktive når hjernen er
i ro, og disse har blitt kalt «standard modus nettverk» som kan
være involvert i å konsolidere de siste opplevelser i minnet, eller
overvåking av miljøet. Vi vil også kartlegge funksjonell kognitivitet i regioner som ikke anses å være del av et standard modus
nettverk, inklusive det frontoparietale oppmerksomhetsnettverket
og et affektiv nettverk (ACC, BA24/25) beskrevet ovenfor (se 20
for en lignende prosedyre).

DLFPC mottar signaler fra flere sensoriske områder, og
opprettholder atferdsmessige mål i arbeids minnet med
spesielle forbindelser til PCP, FEF og også laterale Parietal
Cortex. DLFPC aktiveres ofte synkront med områder
innen ACC. Som for ACC oppstår ofte hypoaktivitet
innen dlPFC i MDD pasienter sammenlignet med ikkedeprimerte personer. dlPFC aktiveres spesielt under prosessering som involverer revurderingsstrategier eller undertrykkelsesstrategier. Dette tyder på at at dlPFC kan
fungere som et skjold mot depresjon ved å undertrykke
negative affektive stimuli. Lignende hyperaktiviteter i
dlPFC har blitt rapportert i angst pasienter under utførel36

function in major depressive disorder: A
review and synthesis. Neuropsychology 24,
9-34.
(2) Butters MA, Bhalla RK, Andreescu C, Wetherell JL, Mantella R Begley AE, Lenze EJ (2011).
Changes in neuropsychological functioning
following treatment for late-life generalised
anxiety disorder. The British Journal of
Psychiatry, BJP published online July 4, 2011
Access the most recent version at doi: 10.1192/
bjp.bp.110.090217
(3) Biringer E, Mykletun A, Dahl AA, Smith AD,
Engedal K, Nygaard HA, Lund A. (2005). The
association between depression, anxiety and
cognitive function in the elderly general
population – the Hordaland Health Study.
Int J Geriatr Psychiatry, 20, 989-997.
(4) Montgomery SA, Asberg M (1979). A new
depression scale designed to be sensitive to
change. Brit J Psychiatr, 134, 382-389.
(5) Weiss BJ, Calleo J, Rhoades HM, Novy DM,
Kunik ME, Lenze EJ, Stanley MA (2009). The
utility of the Generalized Anxiety Disorder
Severity Scale (GADSS) with older adults in
primary care. Depression and Anxiety, 26, E10–
E15.
(6) Andreescu C, Butters M, Lenze EJ, Venkatraman VK, Nable M, et. al. (2009). fMRI activation in Late-Life Anxious depression: a Potential biomarker. Int J Geriatr Psychiatry, 28(8),
820-828.
(7) Desseilles M, Schwartz S, Dang-Vu TT, Sterpenich V, Ansseau M, Maquet P, Phillips C (2011).
Depression alters “top-down” visual attention:
A dynamic causal modelling comparison
between depressed and healthy subjects.
Neuroimage, 54,1662–1668.
(8) Veer IM, Beckmann CF, van Tol M-J, Ferrarini
L, Milles, J, et al. (2010). Whole brain restingstate analysis reveals decreased functional
connectivity in major depression. Frontiers in
systems neuroscience, 4(41), 1-10
(9) Etkin A, Keller KE, Schatzberg AF, Menon V,
Greicius MD (2009) Disrupted amygdalar
subregion functional connectivity and evidence for a compensatory network in generalized anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry
66: 1361–1372.
(10) Ptak R (2011). The Frontoparietal Attention
Network of the Human Brain: Action, Saliency, and a Priority Map of the environment.
Neuroscientist, doi: 10.1177/1073858411409051
(11) Desseilles M, Schwartz S, Dang-Vu TT,

sen av oppgaver etter å ha sett negativt ladede filmsnutter
(13), noe som tyder på at regioner i DLFPC reagerer på
en lignende måte både i depresjon og angst pasienter. Det
er imidlertid ikke kjent om disse aktiveringene oppstår i
overlappende regioner eller om det dreier seg om separate
funksjonelle regioner innenfor DLFPC, da det ikke foreligger studier som inkluderer både MDD pasienter og
GAD pasienter. «Multi Source Interference oppgave» produserer sterke aktiveringer av DLFPC, og vil være et viktig redskap for å kontrastere gruppene i denne regionen.
IPL kommuniserer med Amygdala og Ips og mottar signaler fra FEF / PMC regionene. Det er et sentralt område
for oppmerksomhetsprosesser, og hovedfunksjonene er
kontrollerer skift i oppmerksomhet og løpende oppmerksomhetsprioriteringer (10). Redusert aktivering i MDD
pasienter er rapportert ved fremvisning av engstelige ansikter (14) som korresponderer med redusert IPL aktivering under utførelsen av en mental aritmetikk oppgave
etter remisjon fra MDD (15). Peterson et al. (16) rapporterte medierende effekter av uoppmerksomhet hos
MDD pasienter relatert til kortikal tynning, spesielt i
venstre IPL. Lignende redusert nevronal aktivering i venstre IPL har blitt rapportert hos angst pasienter ved utføring av en ufullstendig setning læring oppgave. Det er ikke
kjent om disse områdene er overlappende, eller separate
områder innen IPL.“Emotional Counting Stroop Task”
aktiverer IPL, og kan forventes å avdekke lavere aktivering
i depresjons pasienter og kanskje også for angst pasienter
i separate eller overlappende regioner i IPL.

Konklusjon
Det primære fokus for den foreslåtte forskning er å undersøke aktiveringsforskjeller i depresjon og angst pasienter innenfor et frontoparietalt oppmerksomhet nettverk
(FPAN) i den menneskelige hjerne. Det vil også være interessant og utforske forskjeller mellom depresjonspasienter og angstpasienter i andre regioner som er involvert
i kognisjon og som har vist avvikende resultater i tidligere
studier, blant annet ved hjelp av et affekt paradigme og et
emosjonelt Stroop paradigme, samt å undersøke aktivering
innen flere områder av interesse (se nedenfor), inkludert
et orbitofrontal området (BA47), amygdala, pregenual /
subgenual ACC og posterior cingulate cortex (PCC).
Målsettningen er å undersøke om det finnes hjerneorganiske forskjeller i en gruppe MDD pasienter og en gruppe GAD pasienter som kan gi innspill til vår viten om
hvorfor noen utvikler angst eller depresjon.
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Årsmøte i Norsk
Nevropsykologisk Forening
Tid: 25. november 2011, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

Valget foregår på årsmøtet. Resultatet vil foreligge ca. 14
dager etter årsmøtet.

1. Valg av møteleder og referent.
Rune Raudeberg ble foreslått og valgt som møteleder. Susanne Nordby Johansen ble foreslått og valgt som referent.
Dagsorden ble godkjent.

8. Valg av revisor
NNF bruker NPFs revisorfirma.
Vedtak: Årsmøte godkjenner fortsatt bruk av NPFs revisor.

2. Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden.
Leder Erik Hessen gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning. (Se vedlegg 1).
Vedtak: Årsmøte tar styrets årsberetning til etterretning.

9. Valg av valgkomite
Stein Andersson (Oslo), Venke Arntsberg Grane (Mosjøen), Knut Dalen (Gol) og Sverre Andresen (Ski) fortsetter.

3. Framlegging og behandling av revidert regnskap.
Årsregnskapet for 2010 ble fremlagt og gjennomgått av
kasserer Knut Follesø. Regnskapet for 2010 er forelagt
revisor og godkjent.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (Se vedlegg 2). Styret innvilges ansvarsfrihet for regnskapet.

10. Eventuelt.
Ingen saker er meldt til eventuelt.
Referent: Susanne Nordby Johansen

4. Budsjett 2012.
Budsjettforslag for 2012 ble fremlagt og gjennomgått av
kasserer Knut Follesø. Det presenteres 3 ulike scenario for
året grunnet INS konferansen 2012. Det vil leveres inn
ett forslag til revisor for godkjenning. Årsmøtet ønsker å
bruke pengene våre på godt fag, slik som denne konferansen.
Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (Se
vedlegg 3). Årsmøtet vedtar at styret ved kasserer leverer
inn ett forslag skal til revisor.

Vedlegg 1 – Beretning om styrets virksomhet i
årsmøteperioden
Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening 25. november 2011
Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden
november 2010 til november 2011.
Styret har hatt 2 samlinger og 1 møte i årsmøteperioden:
13-14/1-11, 25-26/8-11 og 24/11-11. Styret har behandlet følgende sentrale saker:

5. Behandling av innkomne forslag.
Det er ikke kommet inn forslag.

1. Konstituering av nytt styre ble foretatt 13. januar 2011
med følgende sammensetning og funksjon:

6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
Kontingenten er i dag 450 kroner. Styret foreslo at nåværende kontingent videreføres i neste periode.
Vedtak: Nåværende kontingent på 450,- fastholdes.

Leder: Erik Hessen
Nestleder: Merete Glenne Øie
Web-redaktør: Kolbjørn Brønnick
Redaktør: Maria Korsnes
Kasserer: Knut Follesø

7. Valg av nye styremedlemmer
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til styret:
Marianne Løvstad, Oslo
Jens Egeland, Tønsberg
Rune Raudeberg, Bergen
Jan Magne Krogstad, Oslo

Jan Magne Krogstad
Per Håkan Brøndbo
Jude Nicholas
Eirin A. Hoel
Marianne Løvstad

2. Årsmøte/årsmøtekurs 2011.
Planlegging og organisering av årsmøtet på Holmenkollen
Park Hotell, Oslo 24-26/11 har vært en sentral oppgave i
årsmøteperioden. Dette er foreningens 15 årsmøte. Denne gang har vi satt fokus på flere tema:
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1. Lett kognitiv svikt og demens
2. Psykologisk stress og hjernen
3. Den nevropsykologiske rapporten
4. Presentasjoner fra aktuelle doktorgrader/
forskningsprosjekter
Årets program innebærer stor spredning av forskjellige
tema. Det kan være delte meninger om så stor spredning
av tema er hensiktsmessig og styret imøteser synspunkter
fra medlemmene om dette.

til INS/Nordic 2012 var et sentralt tema. NNF får tilgang
til NPF’s epostliste til norske psykologer og til nærmere
20 000 psykologer internasjonalt (fra den europeiske konferansen i 2009) for bekjentgjøring av vår kongress. Videre ble det avtalt at vi kan samarbeide med NPF’s informasjonssjef for bekjentgjøring av kongressen.
I oktober ledet Merete Glenne Øie og Erik Hessen et todagers kurs om nevropsykologi for kliniske psykologer
innen psykisk helsevern for voksne. Kurset fikk generelt
gode tilbakemeldinger og NPF spør om vi vil arrangere
nytt kurs i 2012.

3. Internasjonalt samarbeid
a. European Societies of Neuropsychology (ESN)
hadde sitt tredje vitenskapelige møte i Basel 7-9.
september 2011. Deltagerantallet var ca. 400, med
hovedvekt av sveitsere og mellom-europeere. Arrangørene var bekymret for lav deltagelse og usikker
økonomi. Erik Hessen, som medlem av styret i
ESN, var eneste deltager fra Norge. Det var for øvrig
få deltagere fra de andre nordiske landene med unntak av Finland som har fått tildelt ESN møtet i Tampere i 2015. Neste år blir det ingen ESN kongress,
først i 2013 i Berlin. Se informasjon på hjemmesiden til ESN: www.fesn.eu.
b. INS Boston, februar 2011. Erik Hessen, Anne-Kristin Solbakk og Marianne Løvstad var representert
og hadde møter med ledelsen i INS i forbindelse
med planlegging av vårt eget INS/Nordic møte i
juni 2012.
c. Nordisk samarbeid. Det er en utfordring å få det
nordiske samarbeidet opp på det gode nivået vi
hadde for noen år siden. Det er mange nye styremedlemmer i foreningene som kan forklare endrete
prioriteringer på dette området. I forbindelse med
INS/Nordic har vi invitert til møter (Ålborg 2010)
og hatt mye e-post kontakt, særlig med henblikk på
annonsering av kongressen. Dette har vært en noe
tung prosess, dels med gjentatte purringer for å få
respons. Det vurderes å være en fremtidig prioritert
utfordring å revitalisere det nordiske samarbeidet.

5. Veileder i førerkortspørsmål.
NNF har i de foregående styreperiodene vært involvert i
arbeidet med en ny veileder i førerkortspørsmål. Arbeidet
ble initiert av NPF i januar 2008, og ledes av professor og
nevropsykolog Anne-Kristine Schanke. Vårt styremedlem
Knut Follesø har vært en sentral del av arbeidsgruppen og
lagt ned betydelig innsats i denne prosessen. Dette arbeidet er nå sluttført og veilederen er harmonisert med Helsedirektoratets gjeldende veileder.
6.Web-siden.
Web-siden og Nevropsykologi på mange måter vårt ansikt
utad. Styremedlem og web-redaktør Kolbjørn Brønnick
meddelte i høst at han trekker seg som styremedlem og
web-redaktør. Dette er en sentral rolle i vår forening og
det blir en viktig utfordring å finne en ny web-redaktør.
7. Nevropsykologi.
2011 innebar stor arbeidsinnsats for redaktør Maria Korsnes som hadde ansvar for et engelskspråklig nummer av
Nevropsykologi med distribusjon til hele Norden, med
dekning av den nordiske Nevropsykologikongressen i Aalborg i august 2010. I 2012 har Maria Kornes påtatt seg
en ny stor oppgave som redaktør for programmet til INS/
Nordic 2012.
8. The Changing Brain - INS/Nordic Oslo 2012. NNF
arrangerer fellesmøte INS Midyear Meeting og Nordic
Meeting in Neuropsychology fra 27-30 juni 2012 i Oslo
på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Hotellet har konferansefasiliteter for inntil 800 deltagere, med mulighet for
4 parallelle sesjoner.
Program- og organisasjonsarbeidet drives med mandat fra
styret i NNF og under ledelse av en Management Committee. Denne består av: Erik Hessen (Program chair),
Venke Arntsberg Grane (Chair, organizational work),
Anne-Kristin Solbakk (Program co-chair), Bob Bornstein
(Executive secretary INS), Jennifer Manly (Chair CEcourses), og Sandra Weintraub (President INS, 2012). Det
er for øvrig rekruttert en stor programkomite og vi har
inngått samarbeid med en profesjonell kongressarrangør

4. Samarbeid med NPF
Norsk Nevropsykologisk forening har siden 2009 vært
organisert innenfor NPF, som en egen avdeling. Samkjøringen mellom de to foreningene har foregått over flere år.
Samarbeidet vedrører teknisk og praktisk assistanse med
henblikk på innkreving av kontingent, innbetaling av
kursavgift via NPF, drifting/vedlikehold av medlemsregister samt håndtering av regnskap/revisjon.
De to foreningene har god fortløpende kontakt og i tillegg
avtale om årlig møte på ledelsesnivå. Styret i NNF hadde
møte med sentral ledelse i NPF i august 2011. Det var en
felles forståelse av at praktisk/administrativt samarbeid
fungerer tilfredsstillende. NPF som støttespiller i forhold
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(Gyro Conference, v/ Jørn Holst Kristiansen). Deltagere
i programkomiteen kommer fra de nordiske landene,
NNF, Norge og INS.
Kongressen har fått en egen hjemmeside: www.insoslo2012.no. Ledergruppen har hatt flere møter i Norge og
på INS kongressen i Boston (februar 2011). Det er inngått
avtaler om en rekke inviterte symposier, plenary lectures
og work-shops. Det inviterte programmet har fått mange
positive tilbakemeldinger og det er berettiget håp om at
kongressen blir det hittil største og viktigste møtet i Norge rundt temaene hjerne, atferd, kognisjon og helse. Det
er en generell kongress innen nevropsykologi og nevrovitenskap, men har fått tittelen The Changing Brain for å
utfordre bidragsytere til å fokusere på intervensjon, behandling, plastisitet og endring. Kongressen tar opp et
bredt spekter av nevropsykologiske problemstillinger og
programkomiteen har som intensjon at deltagere med interesser innen avgrensete temaer (f.eks. nevropsykiatri,
rehabilitering, pediatrisk nevropsykologi, MCI/demens)
skal finne bidrag av interesse gjennom det meste av kongressen. Det er opprettet grupper under styret i NNF som
arbeider med å skaffe økonomiske støttespiller og å gjøre
avtaler med utstillere. I februar og mars 2012 skal reviewprosessen foregå. Dette er en stor dugnad som primært vil
bli utført av norske og nordiske kolleger. Deltagere i programkomiteen har forpliktet seg til å bidra til denne prosessen, men det må sannsynligvis rekrutteres flere reviewere. Jens Egeland og Knut Hestad har ansvar for
rekruttering av disse.

Vedlegg 3 – Budsjett 2011
NNF BUDSJETT 2012
Inntekter
Kontingent
149200
Overskudd fra INS 2012
111000
Sum inntekter		260200
Utgifter
Reiser/stryremsamlinger (1)
150000
Revisjon
13700
Honorar tidskrift+web
50000
Trykking tidsskrift
40000
WEB/IKT
20000
Adm honorar NPF
43750
Medlemskap EFSN
8000
Styrets deltagelse på INS 2012
50000
Sum utgifter		
driftsresultat
-115250
renteinntekter
11000
Årsresultat (2)

375450

-104250

1) Å arrangere INS 2012 vil kreve noe høyere møteaktivitet i styret enn det vi har i et normalt driftsår
2) Årsmøtet er innforstått med at det å arrangere et stort
internasjonalt møte som INS-2012
representerer et stort økonomisk løft som kan gi mindre
overskudd en de faste årsmøtekursene.

Erik Hessen, Leder NNF, 20. november 2011

Foreningen har over en årrekke akkumulert
et overskudd, nettopp for å kunne bære et
faglig løft som INS-2012, og årsmøtet gir
sin tilslutning til at det budsjetteres med et
mulig tap

Vedlegg 2 – Regnskap 2010
Revisorgodkjent regnskap 2010:
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eneste deltager fra Norge. Det var for øvrig få
deltagere fra de andre nordiske landene med
unntak av Finland som har fått tildelt ESN
møtet i Tampere i 2015. Neste år blir det ingen ESN kongress, først i 2013 i Berlin. Se
informasjon på hjemmesiden til ESN: www.
fesn.eu.
b. INS Boston, februar 2011. Erik Hessen, Anne-Kristin Solbakk og Marianne Løvstad var
representert og hadde møter med ledelsen i
INS i forbindelse med planlegging av vårt
eget INS/Nordic møte i juni 2012.
c. Nordisk samarbeid. Det er en utfordring å få
det nordiske samarbeidet opp på det gode nivået vi hadde for noen år siden. Det er mange
nye styremedlemmer i foreningene som kan
forklare endrete prioriteringer på dette området. I forbindelse med INS/Nordic har vi invitert til møter (Ålborg 2010) og hatt mye
e-post kontakt, særlig med henblikk på annonsering av kongressen. Dette har vært en
noe tung prosess, dels med gjentatte purringer
for å få respons. Det vurderes å være en fremtidig prioritert utfordring å revitalisere det
nordiske samarbeidet.

Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden november 2010 til november 2011.
Styret har hatt 2 samlinger og 1 møte i årsmøteperioden: 13-14/1-11, 25-26/8-11 og 24/11-11. Styret har behandlet følgende sentrale saker:
1. Konstituering av nytt styre ble foretatt 13. januar
2011 med følgende sammensetning og funksjon:
Leder: Erik Hessen
Jan Magne Krogstad
Nestleder: Merete Glenne Øie Per Håkan Brøndbo
Web-redaktør: Kolbjørn Brønnick
JudeNicholas
Redaktør: Maria Korsnes
Eirin A. Hoel
Kasserer: Knut Follesø
Marianne Løvstad
2. Årsmøte/årsmøtekurs 2011.
Planlegging og organisering av årsmøtet på Holmenkollen Park Hotell, Oslo 24-26/11 har vært en
sentral oppgave i årsmøteperioden. Dette er foreningens 15 årsmøte. Denne gang har vi satt fokus på
flere tema:
1.	Lett kognitiv svikt og demens
2. Psykologisk stress og hjernen
3. Den nevropsykologiske rapporten
4. Presentasjoner fra aktuelle doktorgrader/
forskningsprosjekter

4. Samarbeid med NPF
Norsk Nevropsykologisk forening har siden 2009
vært organisert innenfor NPF, som en egen avdeling. Samkjøringen mellom de to foreningene har
foregått over flere år. Samarbeidet vedrører teknisk
og praktisk assistanse med henblikk på innkreving
av kontingent, innbetaling av kursavgift via NPF,
drifting/vedlikehold av medlemsregister samt
håndtering av regnskap/revisjon.

Årets program innebærer stor spredning av forskjellige tema. Det kan være delte meninger om så stor
spredning av tema er hensiktsmessig og styret imøteser synspunkter fra medlemmene om dette.
3. Internasjonalt samarbeid
a. European Societies of Neuropsychology
(ESN) hadde sitt tredje vitenskapelige møte i
Basel 7-9. september 2011. Deltagerantallet
var ca. 400, med hovedvekt av sveitsere og
mellom-europeere. Arrangørene var bekymret
for lav deltagelse og usikker økonomi. Erik
Hessen, som medlem av styret i ESN, var

De to foreningene har god fortløpende kontakt og
i tillegg avtale om årlig møte på ledelsesnivå. Styret
i NNF hadde møte med sentral ledelse i NPF i
august 2011. Det var en felles forståelse av at praktisk/administrativt samarbeid fungerer tilfredsstillende. NPF som støttespiller i forhold til INS/
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Nordic 2012 var et sentralt tema. NNF får tilgang
til NPF’s epostliste til norske psykologer og til nærmere 20 000 psykologer internasjonalt (fra den
europeiske konferansen i 2009) for bekjentgjøring
av vår kongress. Videre ble det avtalt at vi kan samarbeide med NPF’s informasjonssjef for bekjentgjøring av kongressen.

Program- og organisasjonsarbeidet drives med
mandat fra styret i NNF og under ledelse av en
Management Committee. Denne består av: Erik
Hessen (Program chair), Venke Arntsberg Grane
(Chair, organizational work), Anne-Kristin Solbakk
(Program co-chair), Bob Bornstein (Executive secretary INS), Jennifer Manly (Chair CE-courses),
og Sandra Weintraub (President INS, 2012). Det
er for øvrig rekruttert en stor programkomite og vi
har inngått samarbeid med en profesjonell kongressarrangør (Gyro Conference, v/ Jørn Holst Kristiansen). Deltagere i programkomiteen kommer fra
de nordiske landene, NNF, Norge og INS.

I oktober ledet Merete Glenne Øie og Erik Hessen
et to-dagers kurs om nevropsykologi for kliniske
psykologer innen psykisk helsevern for voksne.
Kurset fikk generelt gode tilbakemeldinger og NPF
spør om vi vil arrangere nytt kurs i 2012.
5. Veileder i førerkortspørsmål.
NNF har i de foregående styreperiodene vært involvert i arbeidet med en ny veileder i førerkortspørsmål. Arbeidet ble initiert av NPF i januar
2008, og ledes av professor og nevropsykolog Anne-Kristine Schanke. Vårt styremedlem Knut Follesø har vært en sentral del av arbeidsgruppen og
lagt ned betydelig innsats i denne prosessen. Dette
arbeidet er nå sluttført og veilederen er harmonisert
med Helsedirektoratets gjeldende veileder.

Kongressen har fått en egen hjemmeside: www.insoslo2012.no. Ledergruppen har hatt flere møter i
Norge og på INS kongressen i Boston (februar
2011). Det er inngått avtaler om en rekke inviterte symposier, plenary lectures og work-shops.
Det inviterte programmet har fått mange positive
tilbakemeldinger og det er berettiget håp om at
kongressen blir det hittil største og viktigste møtet
i Norge rundt temaene hjerne, atferd, kognisjon og
helse. Det er en generell kongress innen nevropsykologi og nevrovitenskap, men har fått tittelen The
Changing Brain for å utfordre bidragsytere til å
fokusere på intervensjon, behandling, plastisitet og
endring. Kongressen tar opp et bredt spekter av
nevropsykologiske problemstillinger og programkomiteen har som intensjon at deltagere med interesser innen avgrensete temaer (f.eks. nevropsykiatri, rehabilitering, pediatrisk nevropsykologi,
MCI/demens) skal finne bidrag av interesse gjennom det meste av kongressen. Det er opprettet
grupper under styret i NNF som arbeider med å
skaffe økonomiske støttespiller og å gjøre avtaler
med utstillere. I februar og mars 2012 skal reviewprosessen foregå. Dette er en stor dugnad som primært vil bli utført av norske og nordiske kolleger.
Deltagere i programkomiteen har forpliktet seg til
å bidra til denne prosessen, men det må sannsynligvis rekrutteres flere reviewere. Jens Egeland og
Knut Hestad har ansvar for rekruttering av disse.

6.Web-siden.
Web-siden og Nevropsykologi på mange måter vårt
ansikt utad. Styremedlem og web-redaktør Kolbjørn Brønnick meddelte i høst at han trekker seg
som styremedlem og web-redaktør. Dette er en
sentral rolle i vår forening og det blir en viktig utfordring å finne en ny web-redaktør.
7. Nevropsykologi.
2011 innebar stor arbeidsinnsats for redaktør Maria
Korsnes som hadde ansvar for et engelskspråklig
nummer av Nevropsykologi med distribusjon til
hele Norden, med dekning av den nordiske Nevropsykologikongressen i Aalborg i august 2010. I 2012
har Maria Kornes påtatt seg en ny stor oppgave som
redaktør for programmet til INS/Nordic 2012.
8. The Changing Brain - INS/Nordic Oslo 2012.
NNF arrangerer fellesmøte INS Midyear Meeting
og Nordic Meeting in Neuropsychology fra 27-30
juni 2012 i Oslo på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Hotellet har konferansefasiliteter for inntil 800
deltagere, med mulighet for 4 parallelle sesjoner.

Erik Hessen, Leder NNF, 20. november 2011
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