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redaktørens spalte
Tid for endring?
da initiativet til å stifte vår forening ble tatt en gang tidlig på 
90-tallet, fantes det i hovedsak to små nevropsykologiske  miljøer 
på vestlandet og østlandet. sett i lys av dagens situasjon så 
 arbeidet disse miljøene med relativt begrensete problem stillinger, 
innen litt forskjellige tradisjoner. Hjerneskaderehabilitering, 
afasi, Halstead-reitan, Bergen og Oslo er noen sentrale stikkord 
fra den tiden. nevropsykologisk Forening ble dannet for å være 
brobygger mellom miljøene og for å støtte utviklingen av 
 nevropsykologi i norge. alle visste hvem alle var og det var 
relativt lett å holde orden på tingenes tilstand.

på meget kort tid har det kommet til klinikere og forskere fra 
hele landet. Vi er mer enn 300 medlemmer i foreningen, over 
200 spesialister og et stort antall med doktorkompetanse. Og 
vi  arbeider med et så bredt spekter av problemstillinger at ingen 
enkeltperson lenger kan ha full oversikt over fagfeltet. Vi 
 arbeider med nevropsykologi i relasjon til schizofreni, farmako-
logi, tBI, hjerneslag, adHd, affektive lidelser, aldring, gene-
tikk, MCI, demens, parkinson, Ms, lærevansker, utviklings-
forstyrrelser,  epilepsi, psykosomatikk, søvnforstyrrelser, 
 stress  problematikk, eksekutive funksjoner, kulturforskjeller, 
personlighetsforstyrrelser, rus middel problematikk, førerkort, en 
rekke nye  under søkelses metoder, nye intervensjonsmetoder, alle 
 aldersgrupper, diagnostikk, behandling osv. osv.

det er fristende å sitere litt fritt fra Bob dylans The times 
they are a-changin’:

Your old road is
Rapidly agin’.
Please get out of the new one
If you can’t lend your hand
For the times they are a changin’.
Videre synger han:
Admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

Bob dylan har mye rett, vi må både erkjenne at den gamle 
veien er blitt gammel og at vannet har steget. Veien fremover er 
vanskelig å forutse. Vi må kontinuerlig være årvåkne for hva 
som skjer og støtte utviklingen av vårt fagfelt så godt som 
 mulig.
I denne sammenheng er det snakk om norsk nevropsykologisk 
forening. Foreningen drives på dugnad av et lite, men hardt 

erik Hessen snakker i sin leder om nye 
tider, og da var det vel passende at vi 
introduserer vårt nye layout i dette 
nummeret. det er Cecilie Mohr som 
har stått for utformingen, det er også 
hun som har designet vår nye logo. Vår 

nettside, http://www.nevropsyk.org, har også gjennom-
gått en oppgradering, regelmessige besøk her anbefales 
siden små nyheter samt innkallinger til diverse møter og 
konferanser kun publiseres på nettet. se for eksempel 
programmet for adHd konferansen den 15-17.  februar 
på soria Moria. I 2010 er det igjen tid for nordisk møte 
i nevropsykologi, denne gangen i 15-18 august i aalborg 
under temaet «The social Brain: development and 
 dysfunction» (se http://www.neuropsychology2010.
com). dette vil være en god arena for de som har noe 
relevant å presentere. et fyldig nordisk nummer av 
 nevropsykologi planlegges i den anledning. redaksjonen 
ønsker alle medlemmene et godt 2010.

MarIa stylIanOu kOrsnes
redaktør

arbeidende styre. på bakgrunn av tilgjengelige ressurser har vi 
lagt oss på en arbeidsform med et stort årsmøte, noe internasjo-
nalt samarbeid og noe utredningsarbeid. så vidt jeg kan skjøn-
ne har det vært en lykkelig historie så langt. Med den vold-
somme utviklingen vi ser, så er jeg usikker på om vi med dagens 
format og organisasjon, er i stand til å fange opp og støtte ut-
viklingen av nevropsykologi i norge på en tilfredsstillende måte. 
Jeg tror tiden er kommet for å diskutere eventuelle endringer 
og utvidelse av vår organisasjon. Bør vi involvere flere 
 medlemmer i komiteer som arbeider med avgrensete deler av 
faget? Vi har relativt god økonomi. Bør vi da aktivt støtte 
 kolleger som vil arrangere mindre møter og kurs enn det års-
møtet representerer? Vi arbeider med en spesiell del av psyko-
logien og kan dels ha forskjellige roller enn kliniske psykologer. 
Bør det få fag politiske konsekvenser? Jeg vet ikke svarene, men 
tror dette er blant de spørsmål som er verdt å diskutere. I styret 
sitter det innsiktsfulle mennesker, men styret alene kan ikke 
forme ut viklingen. For at medlemmene og norsk nevro psykologi 
skal få den foreningen de fortjener oppfordrer jeg derfor til en 
 kollektiv brainstorming om vår videre utvikling.

erik hessen
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etdette nummeret er i hovedsak viet årsmøtet 

i Bergen. Vi hadde et meget engasjerende 

møte om et meget engasjerende tema. Vi 

 presenterer her bilder, sammendrag eller 

 lengre innlegg som gir oversikt over 

 presentasjonene samt abstracts fra poster 

 presentasjonene. Vi har ikke fått sammendrag 

fra terje sagvolden sitt foredrag om 

 neurobiological aspects of adHd, men 

kopi av hans powerpoint presentasjon er 

 tilgjengelig på det interne medlemsområde på 

våre  websider. sagvolden vil også presentere 

på adHd konferansen på soria Moria, 15. 

- 17. februar 2010.

Vi takker knut dalen og nina Berg som igjen 

har tatt bildene fra årsmøtet. arne Gramstad gjorde en glimrende jobb som organisator av motet

panorama fra salen

Årsmøtet 2010
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Blant barn med adHd vil en finne at 14% - 40% også har 
epilepsi, og blant barn med epilepsi finner en at 30% - 40% 
også har symptomer som fyller kriteriene for en adHd- 
diagnose, oftest av uoppmerksom type (adHd-I). Hos barn 
med epilepsi i førskole- og skolealder er adHd den mest 
 vanlige comorbiditeten.

adHd opptrer hyppigst hos barn med tidlig anfallsdebut og 
en medikamentelt refraktær epilepsi (ca 60%). Hos barn med 
epilepsi er adHd like vanlig blant jenter som blant gutter. en 
antar at belastningen ved en kronisk anfallslidelse kan gi slike 
atferdsforstyrrelser. Men adHd er også overrepresentert ved 
nydebutert epilepsi (ca 30%), og kan i mange tilfeller foregripe 
epilepsidebuten. dette tas som indisium for at begge tilstander 
kan skyldes en felles underliggende patofysiologi, noe som også 
sannsynliggjøres ved at adHd forekommer hyppigst ved 
frontal lappsepilepsi. andre årsaker til samvariasjonen blir 
 imidlertid også diskutert. en mulighet er at en epileptogenetisk 

Helge Bjørnæs

Barn med epilepsi og adHd: 
helge bjørnæs, dr. philos.

sjefspsykolog
spesialsykehuset for epilepsi, rikshospitalet

prosess i hjernen kan gi atferdsforstyrrelser også før anfall blir 
manifeste, en annen at epileptiforme utbrudd i seg selv kan gi 
symptomer på adHd. det er kjent at slike epileptiske encep-
halopatier kan ha stor innvirkning på et barns kognitive og 
emosjonelle fungering, slik en ser det ved landau-kleffner syn-
drom og i mange tilfeller med autisme. naturlig nok er det 
derfor i dag interesse for å studere om epileptiform aktivitet kan 
være involvert i symptomatologien ved adHd.

I behandlingen av barn med epilepsi og adHd vil det være 
naturlig at en først fokuserer på epilepsien, ettersom den synes 
å kunne gi eller forsterke adHd-symptomer, deretter vurderer 
behovet for å behandle barnets adHd. som regel vil en tilleggs-
medisinering med sentralstimulantia ikke by på problemer, men 
en må være oppmerksom på at det kan forekomme interaksjoner 
mellom sentralstimulantia og visse antiepileptica, og at det i 
enkelte tilfeller kan observeres forverringer klinisk i den ene 
eller begge tilstander.
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nevropsykologiske vansker regnes som et kjernekjennetegn ved 
schizofreni og utgjør sammen med positive og negative symp-
tomer de tre hovedgruppene av symptomer ved denne lidelsen. 
spesielt hukommelse, oppmerksomhet og eksekutivfungering 
er redusert hos personer med schizofreni sammenlignet med 
friske utvalg. nevropsykologisk svikt har reelle følger for daglig-
livsfungering, hvorav evne til å løse problematiske sosiale situa-
sjoner er ett aspekt. dette doktorgradsarbeidet fant at personer 
med schizofreni var i stand til å oppfatte problemer knyttet til 
sosial samhandling og å komme med fornuftige forslag til hvor-
dan slike problemer kan løses. likevel hadde de vansker med å 
følge sine egne forslag og utviste redusert sosial problem-
løsningsevne. dette ble funnet å ha en sammenheng med nevro-
psykologiske testresultater. nevropsykologisk fungering viste 
seg altså som en viktig prediktor for funksjonsnivå. 

avhandlingen undersøkte videre sammenhengen mellom 

 nevro psykologisk fungering og sosial problemløsning med fokus 
på mulige mellomliggende variabler (mediatorer). en av disse 
var sosial kognisjon. sosial kognisjon er forstått som de tanke-
prosesser som er sving når mennesker tenker om andre 
 mennesker, inkludert blant annet affektpersepsjon og toM 
(theory of mind). personer med schizofreni har sosialkognitiv 
svikt sammenlignet med friske utvalg. resultatene fra avhand-
lingen viste at sosial kognisjon fungerte som en mediator. det 
vil si at noe av mekanismen for hvordan nevropsykologisk 
 fungering påvirker sosial problemløsning involverer sosial 
 kognisjon. sosial kognisjon har vist seg også å ha en direkte 
effekt på ulike aspekter ved dagliglivsfungering. Fordi sosial 
kognisjon, i likhet med nevropsykologisk fungering, ser ut til å 
være en prediktor for dagliglivsfungering, kan det utgjøre et 
fokus for behandling. For tiden er et sosialkognitivt trenings-
program under utprøving ved Oslo universitetssykehus HF med 
det som så langt ser ut som lovende resultater. 

differensial diagnostikk ved adHd 
og rus proBlematikk Hos voksne

eva karin løvaas
psykologspesialist enhet behandlingstjenester

stiftelsen bergensklinikkene

en stor andel av rusmiddelavhengige 
har komorbide lidelser, ca 20 av 
 aktuell pasientpopulasjon har sam-
tidig ruslidelse og adHd. rusmid-
delbruken og konsekvenser av denne 
vanskeliggjør det differensialdiagnos-
tiske arbeid. rusmiddelavhengige 
står således i fare for å ikke bli utredet 
i tilstrekkelig grad blant annet pga 

instansenes manglende kompetanse tilknyttet aktuell kombina-
sjonslidelse. denne pasientgruppen møter ofte et  fragmentert 
hjelpeapparat og blir gjerne gjengangere på sosialkontor, i be-

handlingsinstitusjoner, tiltak rettet mot skole og jobb og andre 
systemer. Hvilken behandling de mottar er noen ganger tilfeldig 
og gjentatte behandlinger ser ikke ut til å føre til ønsket endring. 
en årsak kan være at ruslidelsen forhindrer andre fokus og med-
fører manglende kunnskap om pasientens tilstandsbilde og dermed 
for dårlig tilrettelagte og individuelt tilpassete tiltak. utredningen 
må ta hensyn til kompleksiteten knyttet til kartlegging av total 
psykisk helsetilstand i ulike faser av pasientens rusmiddelmisbruk. 
For mange trengs det gode rammevilkår for å muliggjøre og til-
strebe optimal utredning. når hensiktsmessige rammevilkår er 
etablert er det mulig å både utrede og behandle rusmiddelavhen-
gige for sin adHd  tilstand.

eva karin løvaas
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klinisk utprøving av de 
oversatte versjonene av WecHslers 
intelligens- og Hukommelsestester 
og california verBal learning test

ole bosnes spes. klinisk nevropsykologi/dr. philos.

de viktigste testene vi som psykologer bruker for å vurdere 
hukommelse og intelligens er oversatt fra usa og de oversatte 
versjonene er delvis lite systematisk utprøvd i norge. samtidig 
baserer tolkning seg på erfaringer oppnådd med originalversjo-
nene, som skaper faglig og juridisk usikkerhet, noe jeg følte litt 
ubehagelig, da jeg startet utdannelse i nevropsykologi i 1993. 
dette var det egentlige utgangpunkt for mine studier.

tema i de seks artiklene som etter hvert kom til å utgjøre dr.
grads-arbeidet hadde således ikke en dr. grad som mål, men var 
et forsøk på å finne noen svar på spørsmål jeg satt med i daglig 
klinisk virksomhet. 

Bortsett fra en artikkel, som er basert på et tilnærmet representa-
tivt barneutvalg, er alle studier basert på data fra vanlig klinisk 
virksomhet. alle seks artikler er publisert i tnpF gjennom en 
10-års periode fra 1999. Følgende tester ble studert: Wechsler 
Memory scale (versjon I fra 1945 og revised fra 1987), California 
Verbal learning test (versjon I fra 1987 og versjon II fra 2000), 
Wechsler adult Intelligence scale (versjon I fra 1955 og versjon 
III fra 1997), Wechsler Intelligence scale for Children-revised 
(1974) og Wechsler abbreviated scale of Intelligence (1999).

Hovedfunn fra 4 studier av WMs-r/CVlt-I/CVlt-II: Faktor-
struktur  og faktorladning i WMs-r, samt CVlt-I og II er 
relativt lik i en blandet klinisk gruppe norge og usa. presta-
sjons-mønster (forholdet mellom WMs-r og CVlt-I/CVlt-II) 
er også likt i norge og usa, i begge land finnes bedre presta-
sjoner med WMs-r enn med CVlt. Man finner videre bedre 
samsvar mellom resultater på WMs-r og CVlt-II, enn mellom 
WMs-r og CVlt-I i begge land (henholdsvis ca. ½ og 1 stan-
dardavvik bedre).

I samme kliniske gruppe (Ms-pasienter) finner man nær iden-
tiske prestasjoner på CVlt-I  i norge og usa. dette ble tolket 
som at norske versjoner av WMs-r, CVlt-I og CVlt-II trolig 
har beholdt sine viktigste egenskaper gjennom oversettelsen til 
norsk. dette betyr i sin tur  at prinsipper for tolkning utviklet 
med originalene kan benyttes i norge.

resultatene betyr Ikke at prestasjons-nivå er likt norge og 
usa og det må derfor fortsatt utøves forsiktighet ved norma-
tive tolkninger, mens ideografiske tolkninger trolig holder. 
norsk versjon av WMs-r kan benyttes med barn fra 12 års 
alder. normene for 16-17 år i usa kan benyttes som «veile-
dende» for barn >12 år i norge, med unntak for indeksen «Opp-
merksomhet/konsentrasjon» (aC), hvor de amerikanske nor-
mene er «for strenge» til å kunne benyttes i norge.

Hovedfunn fra 2 studier av WasI/WIsC-r/WaIs-I/WaIs-III: 
prestasjoner på WasI (amerikanske normer) samsvarer meget godt 
med resultater på WIsC-r (norske normer) både med hensyn til 
total IQ, verbal IQ og utføring IQ (< 1 poeng gjennomsnittlig 
differanse). Verbal IQ på WasI (amerikanske normer) samsvarer 
meget godt med Verbal IQ på WaIs-I (norske normer), mens ut-
føring IQ på WasI (amerikanske normer) er signifikant høyere enn 
utføring IQ på WaIs-I med norske normer (8 poeng differanse). 

total IQ på WasI (amerikanske normer) samsvarer meget godt 
med total IQ på WaIs-III (amerikanske normer), idet diffe-
ransen er mindre enn 1 IQ poeng. det var imidlertid en syste-
matisk tendens til at WasI underestimerte Verbal IQ og over-
vurderte utføring IQ på WaIs-III.

resultatene fra studiene tyder på at resultater mellom de stu-
derte tre testene er direkte sammenlignbare og at man kan for-
vente å finne godt samsvar, særlig med hensyn til total IQ. på 
delskala-nivå (VIQ og uIQ) er imidlertid samsvaret noe min-
dre, noe som tilsier at tolkning av eventuelle forskjeller mellom 
Verbal IQ og utføring IQ på WasI må gjøres med stor forsik-
tighet. studiene gir Ikke grunnlag for normativ tolkning av 
WasI og WaIs-III, slik at det stadig eksisterer et klart behov 
for utprøving av begge tester i normal-grupper.

Artikler som inngår i avhandlingen:

Bosnes, O. (1999). Wechsler Memory scale og Wechs-
ler Memory scale-revised. en sammenligning med et 
klinisk utvalg i norge. tidsskrift for norsk 
psykolog forening, 36,107- 115  
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«med Bred pensel og 
varsomme strøk» – 

noen tanker om formidlingsprosessen 
i klinisk nevropsykologi 

klinisk nevropsykolog jørgen sundby, uit
førsteamanuensis, dr. philos. knut dalen, uib

Formidling er en viktig og utfordrende del av klinisk nevropsy-
kologisk virksomhet, både muntlig og skriftlig. Begreper som 
brukes for å beskrive kognitive funksjoner har høyt abstraksjons-
nivå, og psykometri er heller ikke forståelig for folk flest. Men-
tale funksjoner er sentralt i oppfatning av identitet og selvbilde. 
avdekking av mentale dysfunksjoner kan oppleves vanskelig. 
Visse diagnoser, for eksempel psykisk utviklingshemming, kan 
være tunge å fordøye, men andre ganger oppleves som en let-
telse. det er også vanskelig hvis pasient og kliniker har svært 
ulik årsaksforklaring på pasientens opplevde vansker. selv om 
formidling i de fleste saker går greit, vil det alltid være rom for 
å gjøre ting bedre. når formidling ikke når fram, kan det skyl-
des forhold både ved psykologen, rammene for undersøkelsen 
og pasient /pårørende. 
 
Formidlingen kan sees som en prosess der henvisning, problem-
stilling, forventninger, hypoteser, og mulige endepunkter for 

undersøkelsen drøftes med pasient og pårørende allerede før 
undersøkelsen. da vet klinikeren mer om hvor skoen trykker, 
og hvordan ulike aktører vil reagere på ulike konklusjoner. pa-
sient og pårørende vet også mer om hensikten med undersøkel-
sen, og hvilke forventninger de kan ha. etter undersøkelse bør 
mottakeren få del i klinikerens faglige resonnement, og man bør 
sammen drøfte forskjeller og likheter mellom testresultater og 
erfaringer i hverdagen. språket i formidling bør være konkret, 
og gjerne knyttet til de erfaringer som mottaker allerede har 
fortalt om. I enkelte settinger vil det være spesifikke krav til 
språkbruk, f.eks dersom naV eller rettsapparatet er oppdrags-
giver. det er også viktig at man tilstreber balanse mellom å 
formidle kognitive dysfunksjoner, diagnose og prognose, men 
også peke på muligheter og håp for framtida. denne balansen 
må likevel vurderes opp mot hensikten med undersøkelsen. 
Gjennom hele prosessen møter vi faglige og etiske utfordringer 
som vi må ha et bevisst forhold til.

Bosnes, O. og ellertsen, B. (2000). Wechsler Memory 
scale-revised (WMs-r) anvendt på barn i norge. 
tidsskrift for norsk psykologforening, 37, 717-723.

Bosnes, O. og ellertsen, B. (2003). California Verbal 
learning test og Wechsler Memory scale-revised: 
prestasjoner i et klinisk utvalg i norge. tidsskrift 
for norsk psykologforening, 40, 590-597.

Bosnes, O. (2005). en sammenligning av Wechsler 
adult Intelligence scale/Wechsler Intelligence 
scale for Children-revised og Wechsler abbreviated 
scale of Intelligence i et norsk utvalg. tidsskrift 
for norsk psykologforening, 42, 598-602.

Bosnes, O. (2007). California Verbal learning test-II 
(CVlt-II) utprøvd i et klinisk utvalg i norge: 
psykometriske egenskaper og krysskulturell validitet. 
tidsskrift for norsk psykologforening, 44, 887-892.

Bosnes, O. (2009). norsk versjon av Wechsler abbreviated 
scale of Intelligence:   

 Hvor godt samsvarer resultatet på WasI og 
 resultatet på norsk versjon av Wechsler adult 

 Intelligence scale-III? tidsskrift for norsk 
 psykologforening, 46,564-568.
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nevropsykologiske funn Hos 
Barn med add / adHd. 

resultater fra en norsk studie.

geir øgrim, sjefspsykolog
nevropsykiatrisk enhet, bup i østfold

nevropsykologiske metoder inngår ikke i standard utredning 
av adHd, men kan være nyttige av flere grunner slik som hjelp 
i (differensial)diagnostisk sammenheng eller ved å gi en funk-
sjonsprofil som kan danne grunnlag for tilrettelegging og tiltak, 
evaluering.
nevropsykologiske tester representerer kvalitativt annerledes infor-
masjon enn anamnese og vurderinger fra foreldre og lærere. Visse 
testmønstre ses ofte, men ikke alltid ved adHd, og mønstrene kan 
også ses ved andre tilstander. det dreier seg primært om relative 
svakheter på tester for oppmerksomhet og eksekutivfunksjoner.

Fra egen praksis ble 20 saker med problemstillingen adHd og 
tilleggsvansker hos barn / unge gjennomgått. sammenliknet med 
normene fra manulen lå gruppa 0.6 standardavvik under gjennom-
snittet for på generell intelligens (WIsC). på Grooved pegboard 
presterte de 1.8 standardavvik under gjennomsnittet. nivået på 
Wisconsin Card sorting test lå klart under WIsC nivået. på Con-
ners’ Cpt II hadde 15 av 20 klare avvik, men 5 hadde normale 
skårer. Childrens auditory Verbal learning test var lite sensitiv.

Ved diagnostiske vurderinger må nevropsykologiske test-
resultater alltid ses i sammenheng med annen informasjon som 
anamnese, klinisk intervju og resultater på normerte spørre-
skjemaer. det nettbaserte og gratis tilgjengelige 5-15 skjemaet 
(www.5-15.org) og BrIeF (Behavior rating Inventory of 
 executive Function) er gode alternativer.

I et utvalg av 40 barn/unge med adHd og tilleggsvansker er de 
diagnostiske konklusjonene etter dsM IV tr basert på 14 
ulike info kilder. det ble undersøkt i hvilken grad fem av disse 
alene kan fange opp adHd (sensitivitet). Instrumentene var 
Conners rating scales – revised (1997), BrIeF (Behavior  rating 
Inventory of executive Function), daWBa/sdQ  (nettbasert 
klinisk intervju) og QB-test, som er en Cpt-test som også måler 
aktivitet i testsituasjonen. t-skårer over 65 på  aktuelle skalaer på 
Conners rating scale fra foreldre og lærere fanget alene opp 
nesten alle med adHd og nesten alle som hadde emosjonelle 
og atferdsmessige tilleggsdiagnoser. Mål på  spesifisitet finnes bare 
for tilleggsvansker (da alle hadde adHd). spesifisiteten lå på 
drøyt 50%, som nok gjenspeiler en tendens ved spørreskjemaer 
til å «overdiagnostisere». daWBa/sdQ var alene lite sensitive, 
og BrIeF og QB-test fanget opp i underkant av 70%.

alle 40 i utvalget ble også undersøkt med kvantitativt eeG 
(QeeG) og erp (event related potentials). Jeg argumenterer for 
at vi har behov for å supplere nåværende atferdsdiagnostikk med 
objektive metoder. Jeg refererer til forskning på avviks mønstre i 
QeeG og erp komponenter og foreløpige resultater fra egen 
forskning. en kontrollgruppe på 40 barn og unge som er matchet 
med mine pasienter mht. kjønn og alder er også undersøkt med 
QeeG / erp. resultatene er analysert på samme måte for begge 
grupper. Jeg viser foreløpige resultater / inntrykk av hvilke mønstre 
som best differensierer mellom  gruppene. I mitt materiale er ikke 
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frontal / sentral underaktivering, bl.a. målt ved såkalt theta / beta 
brøk, så gjennomgående som i en del andre studier. Vi finner også 
andre avviksmønstre, men det gjenstår noe arbeid for å se hvilke 
mønstre som best skiller mellom kontrollene og adHd gruppa.
tretti av mine pasienter ble etter utredning randomisert til å delta 
i gruppe som ble behandlet med eeG-biofeedback  (nevrofeedback 
- nF) eller med standard medisinutprøving / behandling. andre 
tiltak ble gitt etter behov i begge grupper. Jeg oppsummerer fors-
kning på nF i forhold til adHd generelt, og nevner foreløpige 
data / inntrykk fra eget materiale. Vi finner ikke at nF oppnår 
samme effekter som medisinering, men noen i nF gruppa har klar 
framgang, som resultat av samlede tiltak / hendelser inkludert nF. 
dette var en pilotstudie som har  resultert i ideer om forbedringer 
i opplegg, alt fra seleksjon til bedret logistikk.

I materialet har vi alt i alt ca 20 pasienter som er undersøkt med 
QeeG / erp før oppstart av medisinering, og etter ca seks 
mnd. på medisin. Hypotesen er at gode medisinrespondere vil 
få endringer i QeeG / erp i retning normalisering. Forsknings-
litteraturen spriker på dette området. data er så langt ikke 
 analysert.

programmet WineeG som vi bruker, gir oss bl.a. erp 
 komponenter (framkommet ved at «rå erp» er analysert vha. 
såkalt ICa: Independant Component analysis). disse 
 komponentene antas å reflekter kognitive funksjoner som 
 «engagement», «response inhibition» og «monitoring». på 
BrIeF skjemaet er slike faktorer vurdert atferdsmessig. Vi vil 
se på om atferdsmessige om elektrofysiologiske mål korrelerer.

cognitive and olfactory 
cHanges in aging 

eike wehling
department of biological and medical psychology, 

university of bergen

age is associated with decrease in several cognitive functions whe-
reof some changes may indicate a beginning pathologic process 
resulting in a state of dementia. This theses addresses questions re-
lated to cognitive and olfactory changes in elderly individuals with 
the aim to a) gain knowledge on the influence of the apolipopro-
tein e (apoe) ε4 allele on cognition and b) to extend the under-
standing of the association between cognitive functioning and odor 
identification performance, the latter being suggested as a valuable 
additional assessment tool to detect dementia of alzheimer’s type.

study 1 investigated the impact of the apoe ε4 allele on cognitive 
functioning in a sample of non-demented elderly individuals re-
cruited from a population with a high prevalence of this allele. 
results revealed that deficits in cognitive performance, demonstra-
ted in verbal learning and memory tasks, may be related to the 
apoe ε4 allele. although findings may partly be explained by a 
significant number of participants being in a preclinical phase of 
alzheimer’s disease, they are consistent with known neurobiologi-
cal function of apoe ε4, including both increased risk of neurod-
egenerative disease and reduced synaptic integrity in older age. 

study 2 addressed the question whether the scandinavian Odor 
Identification test (sOIt) which was developed and standardized 
in a swedish sample is applicable and valid to be used in norwe-

gian samples. Furthermore, cut-off scores for diagnosing olfac-
tory dysfunction (hyposmia and anosmia) were evaluated. It was 
shown that norwegian participants did not differ from the swedes 
in their performance on the sOIt or in diagnostic distribution. 
Gender- and age-related effects on identification in the norwegi-
ans imply prognostic validity of the sOIt for norwegian use. 

The occurrence of olfactory dysfunction was further investigated 
in the third study. It was examined whether individuals who were 
unaware of an olfactory dysfunction performed lower on cogni-
tive tasks compared to individuals with normal olfactory func-
tion. results showed that the proportion of individuals being 
unaware of an olfactory dysfunction was high in both middle 
aged (83%) and old (70%) participants. performance on neu-
ropsychological tests showed that persons unaware of their olfac-
tory dysfunction performed poorer on tests of verbal learning and 
memory, attention, and executive functioning. In the middle 
aged group, the participants unaware of their olfactory dysfunc-
tion reported more memory difficulties. The findings suggest that 
the assessment of olfactory function may have clinical relevance 
in the evaluation of aging individuals with cognitive changes.  

In study 4 the interrelation between different odor identification 
tasks (familiarity, cued and free odor identification), their asso-
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ciation with cognitive measures as well as age-related performan-
ce differences were investigated. It was shown that familiarity did 
not correlate with any measure of cognitive function, while ver-
bal identification performance was associated with several cogni-
tive measures, although correlations were modest. In this sample, 
free odor identification was affected by increasing age to a mar-
ginally larger extent than cued identification performance and 
familiarity ratings. The results suggest that the different olfactory 
tasks involve different levels of cognitive processing.

In sum, this thesis strengthens the generality of previous fin-
dings demonstrating an association between apoe ε4 and im-
paired performance on verbal learning and memory tasks. The 
findings indicate further that odor identification performance 
is associated with a number of cognitive measures, predominan-
tly episodic memory functioning. Odor identification tasks may 
provide valuable information in the examination of elderly in-
dividuals at risk for pathological decline.  

Wehling, e., espeseth, t., reinvang, I., lundervold, a. 
(2007). apOe status and its association to learning 
and memory performance in middle aged and older 
norwegians seeking assessment for memory deficits. 
Behavioral and Brain Functions 2007;3:57.

Wehling, e., nordin, s., espeseth, t., reinvang, I., 
 lundervold, a. (2009). Familiarity, free and cued odor 
identification performance and its association with 
cognitive functioning in middle aged and older adults.
neuropsychology, aging and  Cognition, in press.

Wehling, e., espeseth, t., reinvang, I., lundervold, a. 
& nordin, s. (submitted). unawareness in smell loss 
and cognitive functioning in healthy middle aged 
and older adults.

Wehling, e., espeseth, t., reinvang, I., lundervold, a, 
nordin, s. (submitted). application of the 
 scandinavian Odor Identification test in 
 Community-dwelling adults aged 45-75 years: 
Familiarity, edibility, and Identification.

genetics of Brain aging and 
attentional function

thomas espeseth, post doc., 
univerisity of bergen

Genetic polymorphisms are currently intensely investigated as 
potential biomarkers for early diagnoses of alzheimer’s disease 
(ad). In particular, the molecular substrates of lipid metabolism 
and transport, and cholinergic neurotransmission are viewed as 
promising candidate systems. This thesis investigates the impact 
of polymorphisms of the ad susceptibility gene apOe and a 
nicotinic α4β2 receptor gene CHrna4 on brain morphology 
and attentional function in healthy individuals. The results in-
dicate that apOe genotype modulates event-related electrop-
hysiological potentials (erps) elicited in attentional demanding 
tasks in both healthy participants and individuals characterized 
by mild cognitive impairment (MCI), but more strongly in 
MCI participants. In addition, the latency of one of these com-
ponents (n2) predicts longitudinal decline in memory perfor-
mance in healthy participants. CHrna4 genotype modulates 
only very early erp components in similar tasks. Furthermore, 
apOe genotype interacted with CHrna4 genotype to influ-

ence spatial reorienting in a visual selective attention task, and 
this effect was mediated by total brain white matter volume. 
Morphometrical analysis of structural MrI images revealed that 
apOe genotype was associated with thickness differences in a 
distributed set of cortical areas. Carriers of the ad risk allele 
epsilon 4 had thicker cortex in middle age, but also appeared to 
have a steeper age-related slope of cortical thinning. Finally, 
apOe-related differences in thickness in specific areas of the 
cortical mantle believed to constitute nodes of the cortical at-
tentional reorienting network, predicted apOe-related diffe-
rences in erp amplitudes and behavioral accuracy in an at-
tentional reorienting task. The results suggest that molecular 
substrates of lipid metabolism and transport, and cholinergic 
neurotransmission interact to modulate the structural and func-
tional integrity of critical nodes in brain attentional networks, 
and that these mechanisms may contribute to elevate the gene-
ral susceptibility to ad development.
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fra Barn til voksen med 
adHd eller scHizofreni: 

resultater fra 13 Års 
 opp følging av kognitiv 

funksjon
merete øie, dr. psychol. spesialist i klinisk nevropsykologi

sykehuset innlandet hf, div. psykisk helsevern
merete.oie@sykehuset-innlandet.no

innledning
I 1992 startet et forskningsprosjekt ved statens senter for Barne- 
og ungdomspsykiatri i Oslo hvor 19 ungdommer med schizo-
freni ble sammenlignet med 20 ungdommer med attention 
deficit Hyperactivity disorder (adHd) og 30 friske ungdom-
mer i forhold til kognitiv funksjon. alderen var fra 12 til 18 år. 
Hovedresultatene fra denne undersøkelsen var at ungdom med 
schizofreni hadde mer kognitive vansker enn de friske kontrol-
lene og ungdom med adHd (rund et al., 1996; øie et al., 
1998a; øie et al., 1999; øie og rund, 1999). et annet funn var 
at ungdom med schizofreni viste svikt særlig på komplekse kog-
nitive oppgaver, men ikke i forhold til mer elementære oppmerk-
somhetsprosesser, slik som det har blitt påvist hos voksne med 
schizofreni (øie at al., 1998b). en hypotese på bakgrunn av 

resultatene var at oppmerksomhetssvikt kommer senere i syk-
domsprosessen når hjernen er mer affisert av sykdom, og/eller 
etter nevroleptikabruk eller års hospitalisering. en måte å under-
søke dette på var å reteste de samme personene senere i sykdoms-
forløpet. det finnes få kognitive oppfølgingsstudier på hvordan 
det går med ungdom med schizofreni eller adHd når de blir 
voksne. resultatene fra undersøkelsen ville være viktig for å for-
stå lidelsenes årsak og forløp, og for å kunne gi best mulig be-
handling til unge mennesker med schizofreni eller adHd.

MeTode
de samme personene ble retestet 10-13 år etter den første undersø-
kelsen. I tillegg til nevropsykologiske tester, ble det også brukt forkjel-
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lige atferdsregistreringsskjemaer, diagnoseintervjuer og intervjuer 
vedrørende funksjon og behandlingshistorie. I oppfølgingsundersø-
kelsen deltok 15 i schizofrenigruppen, 19 i adHd gruppen og alle 
30 i den friske kontrollgruppen. alderen var fra 24 til 30 år. tre i 
schizofrenigruppen hadde ikke schizofreni lenger, mens to var døde. 
Fire i adHd gruppen hadde ikke lenger adHd, og en var død.

resulTATer
resultatene viser at den kognitive svikten hadde forverret seg 
signifikant hos personene med schizofreni (øie et al., in press). 
resultatene viste også at kognitiv funksjon hadde bedret seg 
(modnet) hos personene i adHd-gruppen. personene i adHd-
gruppen presterte imidlertid fremdeles noe dårligere på kogni-
tive tester sett i forhold til den friske kontrollgruppen. I tillegg 
ble det påvist at de oppmerksomhetsfunksjonene som var in-
takte i ungdomsårene i schizofrenigruppen, hadde forverret seg 
signifikant i voksen alder (øie og Hugdahl, 2008). resultatene 
tyder på at personene i schizofrenigruppen lever svært sosialt 
isolert som voksne og at få er i arbeid. Mulige forklaringer på 
forverring av kognisjon i psykosegruppen kan skyldes mangel på 
stimulering/effekt av sosial isolasjon og manglende meningsfulle 
aktiviteter, antipsykotisk medisin med start i ung alder, psykosen 
i seg selv, og/eller at personer med schizofrenidebut i ung alder 
har en mer alvorlig sykdomsutvikling enn de som får sykdommen 
senere. en stor andel av personene med adHd ser ut til å ikke 
ha fått behandling som voksne, og mange har utviklet et rusmid-
delmisbruk med påfølgende kriminalitet. Behandlingen opp-
hørte hos de fleste med adHd i overgangen fra psykisk helsevern 

for barn og unge til psykisk helsevern for voksne. det ble påvist 
sammenhenger mellom kognitive funksjoner i ungdomsalder og 
funksjon i hverdagen som voksen (øie et al., submitted).

KlinisKe iMpliKAsjoner
tidlig fokus på kognitive vansker ved behandling av schizo-
freni, samt mer adekvat stimulering i hverdagen i forsøk på å 
forhindre forverring av kognisjon, vil være viktig ved schizo-
freni hos ungdom. Bedre behandlingsoverføring fra ungdomsår 
til voksenår vil være viktig ved adHd, samt bedre oppfølging 
for å forhindre komorbid rusmisbruk. 

Merete øie
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neuropsycHological 
profiles in adHd

prof. eric taylor
king’s college london institute of psychiatry

The defining behaviours of adHd – inattention, overactivity, 
and impulsiveness – lend themselves to explanations in terms 
of psychological deficits. The crystallization of the idea of «at-
tention deficit disorders» came with the authors of the dsM-
III classification. It seems likely that Wender’s descriptions of 
Minimal Brain dysfunction, which stressed attentional change, 
and douglas’ formulations of inattentive impulsiveness would 
have been influential in the process. 

There has been distinguished researc h from cognitive psychologists 
as well as neuropsychologists to establish the nature of «the deficit». 
as we shall see, however, the question posed in this way probably 
over-simplifies the nature of the psychological changes. 

early research applied theories such as sternberg’s on notions of 
information processing. It soon became apparent that the changes 
are not in the abilities traditionally called «attention» (sergeant 
et al 2003). Mistakes did not cluster at the end of continuous 
performance tests in the way that would be expected if the deficit 
were in sustaining attention over long periods. neither did irre-
levant information impair performance of diagnosed children 
more than it did that of ordinary children. Instead, a variety of 
cognitive paradigms have been applied and found to differentia-
te cases and controls, as tabulated below (from taylor, 1998):

Cognitive Changes in aDhD

executive function tests (such as working memory, 
 planning)

Variable reaction times

Inhibitory function (e.g. in stop tests)

Motivational changes (delay aversion, reluctance to 
 apply effort)

Visuospatial understanding

perception of time

Flexibility of attention (e.g. switching tests)

«executive function» took the place of attention impairment as 
the most popular explanatory construct. It is a rather broad and 
ill-defined term, relating to a variety of psychological processes 
involved in the control of cognitive processes; usually including 
tests of working memory, planning and foresight. Its breadth 
has made it a hard proposition to falsify. studies comparing 
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adHd cases with typically developing age peers have been 
reviewed, e.g. by Willcutt et al. (2005). There are significant 
differences, but the effect sizes are not large enough (around 0.5 
sd) to make one think that this has identified the core of the 
problem. Furthermore, the changes are not specific to adHd 
but are often encountered in other conditions (sergeant et al. 
2002).

More specific analyses have proposed deficits in motor inhibi-
tion and cognitive inhibition (Barkley 2007). The suggestion is 
that failures of inhibitory process could underlie the other cog-
nitive deficits – such as inefficient planning ahead, and poor 
self-control by internal language. people with adHd do indeed 
have more trouble than their peers in suppressing motor respon-
ses (Castellanos et al 2005). Functional neuroimaging from the 
group at the Institute of psychiatry indicated that young people 
with adHd, showed less activation of brain structures involved 
in response suppression, even when they are performing at a 
satisfactory level on a simple test (rubia et al 2006). The finding 
has been widely replicated and tied to in a fronto-striato-cere-
bellar network. This is compatible with reports of anatomical 
changes in frontal cortex, caudate nucleus, and cerebellum 
(Giedd et al 2001). 

pure response inhibition can be measured with a stop task (Wil-
liams et al 1999), and go/no-go tasks are also used. Inhibitory 
processes are also likely to be important in other tests showing 
differences between adHd cases and controls – including 
stroop tests (requiring inhibition of interfering stimuli), and 
switching tasks, requiring cognitive flexibility. Failure of inhi-
bition is an attractive idea to clinicians because of its intuitive 
closeness to constructs of «impulsive» behaviour. In the absence 
so far of good genetic and longitudinal data, it is hard to know 
which processes are primary and which secondary. Impulsive 
activity – action without reflection – could have several bases: 
a decision to respond quickly; inaccurate time perception; ge-
neralised overactivity impairing control; or – the original no-
tion – an inability to inhibit responses. 

research goes on to disentangle these and other possibilities. 
One important notion queries whether the change in adHd 
can best be seen as a deficit at all. It could be a motivational 
change, such as an aversion to delay and waiting (sonuga-Bar-
ke 2007).
This suggests that some children with hyperactive behaviour are 
still capable of delaying a response when appropriate - provided 
that the length of time they have to wait for the reward is con-
trolled. 

It is entirely possible that no one alteration accounts for all 
cases. some might have a failure of inhibition; some an aversion 
to delay; some might have both abnormalities. Indeed, a head-
to-head comparison of these two processes (operationalised as 

a «stop» test and a test of delaying gratification) has been car-
ried out - with the result that either test on its own produced a 
moderate distinction between adHd and controls, but combi-
ning the two resulted in a much better discrimination, with 
sensitivity and specificity around 80% (solanto et al 2007).

Indeed, even a two- or three-component notion of «attention 
deficit« may be rather too simple. perhaps there is no single 
deficit, and the various cognitive associations of adHd cannot 
all be reduced to one underlying problem or group of problems. 
If this is the case, then it argues against diagnostic testing to 
confirm or refute a diagnosis. rather, one should be analyzing 
strengths and weaknesses of individual children. In clinical 
practice it is apparent that most – but not all - children with 
adHd have a weakness on at least one of the «attention» tests; 
few have weaknesses on all of them; there is no single pattern 
of impairment. unfortunately, existing tests do for the most 
part lack either standardisation or establishment of test-retest 
reliability; the interpretation of an individual child’s score, is 
therefore problematic. nevertheless, a few tests have received at 
least some age standardisation (e.g., the tests of everyday at-
tention for Children: teaCH). They can be used in the detai-
led analysis of a complex problem – for instance, to suggest 
which of several possible cognitive weaknesses apply in an in-
dividual child. They can supplement the more routine processes 
of analyzing children classroom difficulties with tests of general 
intellectual potential and of any specific scholastic difficulties. 

Observation of how children approach tasks is also an important 
part of clinical evaluation (taylor 1998). In pre-school children, 
this can valuably include observation of free play: short, incom-
plete sequences of activity are key aspects. at this age, it is also 
possible to watch the process of inhibition by giving a task re-
quiring children to hold themselves back from an attractive 
alternative for a minute or more.

eric taylor
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In older children, the key behaviours to observe are likely to be 
«impulsive» initiations of task activity before understanding task 
requirements; and premature breaking off from unattractive tasks.

providing advice to schoolteachers has received little evaluation. 
It should in principle be valuable to them to know, for instance, 
that Child a processes information rather slowly and needs 
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extra time; that Child B will only attend to interesting or salient 
stimuli, and should be given other activity during prolonged 
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child, awaits further research.
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posterpresentasjonene

VAlidering AV WAis-iii i 
 forhold Til norsKe 
 MennesKer Med psyKisK 
uTViKlingsheMning

eirin lorentzen
psykologspesialist mnpf
avd. for voksenhabilitering, 
oslo universitetssykehus, 
ullevål.

denne studien omhandler resultater 
fra Wechsler adult  Intelligence scale–
III (WaIs-III) hos mennesker med 
psykisk utviklingshemning. testresul-
tater fra norske personer med  psykisk utviklingshemning ble 
sammenliknet med testresultater fra en amerikansk gruppe med 
psykisk utviklingshemning som er referert i WaIs-III manualen. 
undersøkelsen viste like  resultater i den norske sammenlignet 
med den amerikanske gruppen lett psykisk utviklingshemmede 
for utførings IQ, samt indeksene perseptuell Organisering og 
prosesseringshastighet. den norske gruppen oppnådde imidler-
tid høyere resultater på Fullskala IQ, Verbal IQ og Verbal For-
ståelsesindeks. studien diskuterer årsaker til disse forskjellene 
med utgangspunkt i oversettelse, diagnosepraksis, utdanning og 
Flynn-effekten. denne krysskulturelle valideringsstudien indi-
kerer allikevel at testens opprinnelige normering kan benyttes i 
norge. Funnet er viktig fordi det er snakk om en hyppig brukt 
intelligenstest som  brukes til diagnostisering, og det innebærer 
samfunnsmessige og  personlige forhold.

reTrospeKTiV undersøKelse AV effeKT AV Mph 
(riTAlin) på Conners CpT-ii, enKelTMål og 
 pArAMeTre, på bArn Med Adhd.

hans jørgen berntsen
sjefpsykolog
akershus universitetssykehus hf

Bruk av nevropsykologiske tester i utredning av adHd og i 
vurdering av behandlingseffekt er omdiskutert. Bruk av nevro-
psykologiske tester kan likevel, i henhold til ledende forskere på 
området (f.eks rutter), være interessant i den forstand at de kan 
identifisere mellomliggende variabler eller endophenotyper, dvs 
gi målvariabler som ligger mellom nevrologiske funksjoner og 
adferd, og som identifiserer kjernevansker i adHd. nevropsy-
kologiske tester kan derfor være et nyttig redskap i kliniske un-
dersøkelser for, på en kostnadseffektiv måte, å identifisere adHd 
og å måle effekt av behandling. Hensikten med denne studien er 

å undersøke om C-Cpt er egnet for å 
monitorere behandlingseffekt ved sen-
tralstimulerende medikasjon og om 
noen av enkeltmålene eller de forslåtte 
parametrene merker seg ut som særlig 
responsive til behandling med sen-
tralstimulerende medikasjon.
effekten blir vurdert opp mot enkeltmål 
(13), ordinære adHd-parametre slik 
de er definert i testmanualen, og Jens 
egelands forslag til parametrisk grup-
pering basert på faktoranalyttiske stu-
dier. 

utvalget besto av barn diagnostisert 
med Hyperkinetisk forstyrrelse/adHd etter klinisk undersø-
kelse. antall barn: 102, 75 gutter, aldersspredning 6-17 år med 
gjennomsnitt 11 år.
Medisineringsprosedyre besto i åpen utprøving på økende dose 
over tre uker. Barna ble testet på morgendose i uke 2 og uke 3. 
(ca 1 time etter inntak), på på middels dose (vanligvis 10 mg), og 
på høy dose (vanligvis 15- 20 mg, justert etter kroppsvekt).sta-
tistikk besto av variansanalyse med et repeated measures design.

studien konkluderer i at  C-Cpt egner seg godt til å monito-
rere effekt av sentralsimulerende medikasjon (MpH). MpH har 
ulik innvirkning på ulike delmål i Conners Cpt, størst innvirk-
ning på delmål som antas å måle impulsivitet/hyperaktivitet 
størst virkning på Faktor I og Faktor II i egelands 5-faktormo-
dell.  resultatet samsvarer godt med nyere forskning på endo-
fenotypiske målvariabler ved adHd.

An fMri CAse sTudy of VisuAl MeMory in A pATienT 
WiTh epilepsy: CoMpArison before And AfTer 
TeMporAl lobe surgery

maria stylianou korsnes1, kenneth hugdahl2,3, 
and helge bjørnæs1

1 Center for Epilepsy, and Department of Neuropsychiatry, 
 Rikshospitalet 

2 Department of Biological and Medical Psychology, University 
of Bergen

3 Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

We report fMrI activation data for a female patient with epilepsy, 
who was tested before and 2 years after resection surgery, to assess 
changes in fMrI activation. areas within her right atl/Mtl 
were removed during surgery, including the right hippocampus.
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The results showed that the patients failed to show an expected 
right ear advantage on the task, and they also showed signifi-
cantly reduced activation in temporal, frontal, and cingulate 
cortex areas.

a visuospatial task was used in which novel and familiar pictu-
res of objects, animals, scenes and buildings were randomly 
presented. Half of the pictures were novel to the patient, while 
half of the pictures were familiar pictures from the same stimu-
lus categories.

despite unchanged visuo-spatial IQ-scores and equal perfor-
mance on the fMrI task pre- and post-surgery, there was 
 evidence of changes in functional organization of the brain as 
seen in the pre- versus postsurgery fMrI data. It is suggested 
that maintenance of memory performance from pre- to post 
surgery might be due to functional reorganization in the brain, 
as evidenced in the fMrI data.

The results are presented in: korsnes M., Hughdahl k., & 
 Bjørnæs, H. (2009). an fMrI case study of visual memory in 
a patient with epilepsy: comparison before and after temporal 
lobe surgery. Brain structure and Function, 213, 457–462.

neuropsyChologiCAl perforMAnCe of pATienTs 
WiTh polg1 MuTATion And epilepsy: eVidenCe of 
More  pronounCed righT ThAn lefT heMisphere 
dysfunCTion?

arne gramstad (1), laurence a. bindoff (2), atle 
 lillebø (2), charalampos tzoulis (2) and bernt a. 
engelsen (2)

Department of Neurology, Haukeland University Hospital, and 
Faculty of Psychology, University of Bergen, Bergen, Norway (1), 
Department of Neurology, Haukeland University Hospital, and 
Institute of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen, 
 Norway (2)

Purpose: Mutations in polymerase γ (pOlG) may give rise to 
different clinical symptoms including ataxia, epilepsy and cog-
nitive dysfunction. We have recently described the general neu-
rological and epileptological semiology of these patients. The 
latter could suggest more prominent dysfunction of the right 
than the left hemisphere in patients with pOlG1 mutations 
with genotype 467/467, 467/748 and 748/748. We investigated 
if neuropsychological test results could support this hy-
pothesis.

Method: eight patients (6 women and 2 men, mean age at 
testing 22.3 years) with epilepsy and pOlG1 mutations with 
genotype 467/467 and 748/748 were tested with an intelli-
gence test (WaIs). Four of the patients were also given me-
mory tests and a comprehensive neuropsychological test bat-
tery. differences between verbal and nonverbal IQ and 
memory and neuropsychological left and right hemisphere dys-
function scales were tested for significance (paired samples t-test; 
spss).

Results: Full scale IQ was 77.4. Verbal IQ was 84.3, nonverbal 
IQ was 71.8. This difference was significant (t = 5.23, p = .001). 
In 4 patients, General Memory Index was 76.5 and General 
neuropsychological deficit scale was 46.8. Verbal Memory 
Index was 84.0, Visual Memory Index was 68.8. left neuropsy-
chological deficit score was 9.0, right neuropsychological 
deficit score was 6.3. These differences were not significant.

Conclusion: The patients had subnormal scores on cognitive 
tests. pOlG1 mutation was associated with a higher verbal than 
nonverbal IQ and better verbal than nonverbal memory. This 
may indicate more pronounced right hemisphere dysfunction. 
However, a comprehensive battery gave no clear indication of 
lateralized dysfunction. Thus, further studies are needed to cla-
rify this.

neuropsyChologiCAl CorrelATes of presChool 
Adhd

annette holth skogan 1,2, heidi aase 1,2, pål 
zeiner 2, jens egeland 3, anne-grethe urnes 2 

1 Norwegian Institute of Public Health, 
2 Oslo University Hospital - Ullevål
3 Vestfold Mental Health Care Trust

adHd is one of the most prevalent mental disorders of child-
hood with a significant risk of unhealthy development related 
to hampered academic achievement and psychiatric comorbi-
dity. typically developing preschool children vary considerably 
in measures of cognitive functions and behavioural characte-
ristics. Inattention, accompanied with externalizing behaviour 
problems as impulsivity, overactivity and aggression is common 
in this age group. It is an important clinical challenge at an 
early point in time to identify the children that will develop 
chronic behavioural problems while avoiding diagnosing nor-
mally developing, active children. The aim of the present study 
is to 1) investigate possible neuropsychological deficits in pres-
chool children at risk for adHd, and 2) examine how such 
deficits relate to behavioural functioning. The study will pro-

annette Holth skogan
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as it combines a wide variety of behavioural and rating scale 
measures of neuropsychological functions in a large, population 
based cohort of very young children. data for the present pro-
ject comes from the adHd study/ MoBa study. It will be 
following a cross-sectional, population based design including 
a case-control design. In the adHd study, data from ~500 
children aged 3–4 years have been collected by July 2009. pre-
liminary analyses of the first 166 children showed that 3 year 
old children with elevated levels of adHd symptoms differ 
significantly from normally developing controls and children in 
a clinical comparison group on several neuropsychological 
measures; children with adHd symptoms had poorer test sco-
res than the normal group, with the clinical comparison group 
in between.

CogniTiVe ConTrol in Mood disorders (Mdd): 
The effeCTs of Co-Morbid AnxieTy.

lyche, p. *, jonassen, r.*, stiles, t.c, **, neumeister, 
a.*** & landrø, n.i. *

*Department of Psychology, University of Oslo, 
**Department of Psychology, University of Trondheim (NTNU), 
***Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine. 

Contact: p.e.lyche@psykologi.uio.no

Impaired executive functions are well documented in depres-
sion, but few studies apply theoretical frameworks that can be 
operationalized into test paradigms.
studies on the effect of co-morbid anxiety on executive func-
tions in major depressive disorder (Mdd) are also scarce, even 
though co-morbid anxiety is more often the rule than the ex-
ception.

patients with Mdd without co-morbid anxiety disorders 
(n=37), Mdd patients with co-morbid anxiety (n=24) and 
patients with anxiety disorders without depression (n=12) as 
well as healthy comparisons subjects (HC; n=92) were inclu-
ded.
Three functional areas according to Miyake et al.’s (2000) model 
of executive functions were measured with selected tests from 
CantaB; shifting between tasks (Ied), response inhibition 
(sst) and updating of contents in working memory (sWM).

statistical analyses indicate that patients with Mdd and co-
morbid anxiety perform significantly below HC on variables on 
the sWM and Ied task. 
On the sst task only Mdd perform significantly worse than 
HC on a variable that measures psychomotor speed. There were 
no significant differences for the pure anxiety group versus 
HC.

In general, co-morbid anxiety disorders in Mdd impede cog-
nitive control functions over and above what can be attributed 
to depression in itself.

presChool Adhd: 
eArly ChArACTerisTiCs, deVelopMenTAl  TrAjeCTories, 
risK And proTeCTiVe fACTors in A prospeCTiVe birTh 
CohorT (The norWegiAn Adhd-sTudy)

heidi aase1, pål zeiner2, anne-grethe urnes2, 
eili sponheim2, gyri sørensen2, bothild bendik-
sen2, ted reichborn-kjennerud1, 3, and the adhd 
project group 1, 2

1 Norwegian Institute of Public Health
2 Oslo University Hospital, Ullevål
3 Institute of Psychiatry, University of Oslo

Background: attention-deficit / Hyperactivity disorder 
(adHd) is considered to be a neurodevelopmental disorder 
characterized by age-inappropriate levels of inattention, hype-
ractivity and impulsiveness. diagnostic criteria are, however, 
only developed for age 6 and older. population-based prospec-
tive studies are in demand to identify early signs of deviant 
development and early developmental trajectories that will 
 contribute to our understanding of the underlying mechanisms 
and etiological factors involved in this debilitating disorder.

The norwegian Mother and Child Cohort study (MoBa) is a 
population-based prospective birth cohort study. By the end of 
enrolment in december 2008, 107.000 pregnancies had been 
included. The MoBa study follows the mother through preg-
nancy, and mother and child after birth with questionnaires at 
ages 6, 18, and 36 months. new questionnaires are on the way 
when the child is 5 and 8 years old. In addition, blood samples 
are collected from mother and father during early pregnancy 
(18 weeks) and from mother and child (cord) at birth. urine 
samples are collected from mother in early pregnancy. The MoBa 
represents a unique opportunity to investigate key  questions 
about etiological and developmental issues related to adHd.

Objectives: The main aim of the study is threefold: 1) to describe 
the spectrum and characteristics of inattentive and restless behaviour 
(including associated problems) in preschool age; 2) to analyze de-
velopmental trajectories of symptom patterns related to adHd, and 
3) to identify important etiological factors for inattentive, restless, 
and impulsive behaviours and their comorbidities. In addition, the 
study aims at recruiting researchers and ph.d candidates to subpro-
jects within the adHd study in order to exploit the rich data set.

Methods: The study has a prospective cohort design including a 
case-control design. From the MoBa cohort a total of 1200 children 
aged 36-44 months are selected based on scores on screening ques-
tions assessing restlessness, impulsiveness, and attention problems in 
the 36 month questionnaire. a group of 400 children are randomly 
selected for a control group. Both groups undergo a one-day clinical 
examination, including neuropsychological, neuromotor, and child 
psychiatric assessment. a structured clinical interview with one pa-
rent and a structured parent-child interaction task is also included.

Preliminary results: preliminary results from a sub-sample of 
the clinically assessed participants indicate that about 35% of 
screen positive children have either adHd symptoms accor-
ding to the diagnostic criteria or sub threshold adHd (the 
adHd group), and about 36% have significant symptoms of 
disorders other than adHd (clinical comparison). almost 80% 
of children in the adHd group have impairing symptoms of 
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other conditions. Children in the adHd group score lower 
than the normal group on all neuropsychological measures. 

a number of subprojects have been initiated. These are related 
to adHd and executive functions, adHd and language de-
velopment, adHd and disruptive behaviours, adHd and 
learning mechanisms, adHd and emotional problems, and 
adHd and dietary factors during pregnancy.

Significance and the way forward: The prospective, case-con-
trol design, including biological material, offers unique possi-
bilities for the detection of early indicators of developmental 
deviations, both neuropsychological, neuromotor, and behavi-
oural, as well as the identification of risk- and protective factors 
associated with adHd. such knowledge is important for early 
identification of the disorder before the child develops complex 
comorbid conditions, and for the development of preventive 
and remedial actions and treatments.

The adHd-study started in January 2008 after a pilot period 
during the autumn of 2007. Clinical data collection of 3-year 
olds will go on until 2011. a follow-up study when the children 
are 8 years is planned from 2012. 

An fMri CAse sTudy of VisuAl MeMory in A pATienT 
WiTh epilepsy: CoMpArison before And AfTer 
TeMporAl lobe surgery

maria stylianou korsnes1, kenneth hugdahl2,3, 
and helge bjørnæs1

1 Center for Epilepsy, and Department of Neuropsychiatry, 
Rikshospitalet 

2 Department of Biological and Medical Psychology, 
 University of Bergen
3 Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

We report fMrI activation data for a female patient with epi-
lepsy, who was tested before and 2 years after resection surgery, 
to assess changes in fMrI activation. areas within her right 
atl/Mtl were removed during surgery, including the right 
hippocampus.

The results showed that the patients failed to show an expected 
right ear advantage on the task, and they also showed signifi-
cantly reduced activation in temporal, frontal, and cingulate 
cortex areas.

a visuospatial task was used in which novel and familiar pictu-
res of objects, animals, scenes and buildings were randomly 
presented. Half of the pictures were novel to the patient, while 
half of the pictures were familiar pictures from the same stimu-
lus categories.

despite unchanged visuo-spatial IQ-scores and equal perfor-
mance on the fMrI task pre- and post-surgery, there was evi-
dence of changes in functional organization of the brain as seen 
in the pre- versus postsurgery fMrI data. It is suggested that 
maintenance of memory performance from pre- to post sur-
gery might be due to functional reorganization in the brain, as 
evidenced in the fMrI data.

The results are presented in: korsnes M., Hughdahl k., & Bjør-
næs, H. (2009). an fMrI case study of visual memory in a 
patient with epilepsy: comparison before and after temporal 
lobe surgery. Brain structure and Function, 213, 457–462.

preVAlenCe And ChArACTerisTiCs of Mild Cogni-
TiVe iMpAirMenT in priMAry sjögren’s syndroMe 
As CoMpAred WiTh sysTeMiC lupus eryTheMATosus.

stian maroni(1)., brønnick, k. (2), harboe, e.(3), 
gøransson, l.g.(3,4), omdal, r.(3,4)

Department of Psychiatry (1), Norwegian Centre for Movement 
Disorders (2), Clinical Immunology Unit, Department of 
Internal Medicine, Stavanger University Hospital (3), Institute 
of Internal Medicine, University of Bergen, Norway (4)

The purpose was to assess the prevalence and characteristics of 
mild cognitive impairment (MCI) in primary sjögrens syndrome 
(pss) as compared with systemic lupus erythematosus (sle).

Medical records of all in- and outpatients with pss or sle at 
stavanger university Hospital were reviewed. sixty-eight of 86 
patients fulfilling the revised aCr criteria for sle, and 72 of  
92 patients fulfilling the european-american criteria for pss 
gave informed consent to participate in the study.

Comprehensive neuropsychological testing was performed, and 
standardized z-scores adjusted for age, sex, and education were 
calculated based on the performance of a control group of 43 
healthy subjects. Composite scores for memory, verbal reaso-
ning, visuospatial functions, and attention/executive functions 
were constructed. subjects with an observed z-score more than 
1.5 sd below the expected z-score in at least one cognitive 
domain were classified as having MCI.

seventeen (23.6%; 95% CI 15-34) patients with pss, sixteen 
(23.9%; CI 15-35) patients with sle and 2 (5%; CI 1-16) 
healthy controls had MCI. relative risk of MCI in pss was 4.72 
and in 4.78 in sle. amnestic single domain MCI was found 
in 3 (4.2%) patients with pss and in 2 (3%) patients with sle; 
amnestic multi-domain MCI in pss 8 (11.1%) and in sle 6 
(9%); non-amnestic single-domain MCI in pss 6 (8.3%) and 
6 (9%) in sle; non-amnestic multi-domain in pss 0 (0%) and 
in sle 2 (3%).

Multivariate analyses of variance with all cognitive domains as 
dependent variables revealed a group-difference in cognition 
(Wilks’ lambda .849, p<0.001). post-hoc follow-up analyses 
corrected with tukey Hsd showed no significant differences 
between pss and sle, but both sle and pss had worse exe-
cutive/attentional functioning than controls (p<0.001), while 
only sle had worse visuospatial functioning (p=0.006). 

MCI was more than four times as common in both pss and 
sle as compared with healthy control subjects. There were no 
differences in the type of MCI in pss versus sle. However, 
attention and executive functions were markedly impaired in 
both patient groups, and visuospatial functioning was impaired 
in sle, but not in pss compared with the control group. The-
se findings indicate that cognitive dysfunction may share com-
mon pathogenic mechanisms in patients with pss and sle.
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dette innlegget inneholder betraktnin-
ger om nevropsykologisk undersøkelse av 
pasienter med løsemiddelskade, som i 
norge ofte anvendes synonymt med det 
mer presise chronic toxic encephalopathy 
(CTE). Innholdet er ikke nytt. de for-
hold som pekes på her, er tidligere dis-
kutert i tidsskriftet, og skulle være godt 
kjent (se f.eks. Bast-pettersen 2005; tro-
land & Gramstad 2005; Wærnes 2006). 
disse problemstillingene er imidertid 
fortsatt aktuelle, og det fremstår derfor 
som viktig å holde tema present.  

I mitt arbeid ved yrkesmedisinsk avde-
ling ved Haukland universitetssykehus 
får jeg rutinemessig oversendt saker fra 
trygderetten eller tilsvarende instanser med anmodning om å 
gjøre en second eller third opinion. saken er da revet i fillebiter 
av fagpersoner som synes særlig skolert i å finne logiske brister 
i resonnementer, subsidiært påpeke at resonnementene mangler. 
noen ganger skinner skadefryden klart igjennom, og det harse-
leres fritt med konklusjoner som er trukket på for tynt grunn-
lag. 

Å bli utsatt for slik ytre kontroll er skjerpende for tanken og 
øker også forhåpentligvis kvaliteten på arbeidet. det er med 
økende angst jeg venter på dagen da mine egne rapporter med 
tilhørende konklusjoner skal granskes på samme måte. Errare 
humanum est. Men for pasienten er det likevel svært kjedelig når 
feil oppstår. saken avvises, det hersker plutselig tvil om diagno-
sen er riktig, den ene ekspertens uttalelser slår den andres i hjel. 
som regel må det hele gjøres på nytt. For pasienten er allerede 
mange år gått og nye skal henrulle; det er vanskelig å ikke kjen-
ne seg aktivt motarbeidet i en slik prosess. Både ære og penger 
kan stå i fare for å bli tapt. en omfattende og kostbar byråkratisk 
prosedyre startes på nytt. sett i dette perspektivet er det helt 

nødvendig at nevropsykologer aktivt sø-
ker å minske risikoen for feilvurderinger 
til lavest akseptabelt nivå. 

utredning av nevropsykologisk svikt der 
det mistenkes eksponering for nevrotok-
siske stoffer som årsak er ytterst vanskelig 
og komplekst. spørsmålet er sjelden om 
pasienten har en lidelse eller har en svek-
ket fungering, spørsmålet er mer om 
pasienten har noe annet enn en toksisk 
encephalopati—eller gjerne hva annet i 
tillegg til en Cte. de nevropsykologiske 
vurderingene regnes som helt avgjørende 
for å finne ut av saken, og tillegges stor 
vekt. nettopp fordi nevropsykologien er 
så sentral, må og skal nevropsykologer 

jobbe med disse sakene. Men må være spesielt oppmerksom på 
helt sentrale premisser. disse tør være godt kjent: 

1. det må foreligge en tilstrekkelig eksponering av skadelige 
stoffer. 

2. det må være funn som tyder på en diffus encephalopati, og 
som kan sies å være karakteristisk for den aktuelle tilstand.

3. andre mulige forklaringer på den observerte svikt må være 
vurdert.

der er fortsatt slik at vi får oversendt rapporter fra nevropsyko-
logiske undersøkelser der det er konkludert med at pasienten er 
løsemiddelskadet uten at det noe sted er gjort en vurdering av 
omfang av eksponering og av hvilke stoffer. slike eksponerings-
vurderinger er i seg selv vanskelige og krever spesialkompetanse 
for å kunne vurderes skikkelig. klinisk nevropsykologi gir ikke 
uten videre slik kompetanse. som nevropsykolog kan man der-
for meget vel mistenke at pasienten har vært tilstrekkelig ekspo-
nert, og gjerne være personlig overbevist om det, men i uttalel-
sene må man likevel være tilbakeholden. det bærer galt av sted 

diffus encepHalopati, diffus 
tilstand og diffus diagnostikk

rune raudeberg
universitetslektor

universitetet i bergen

rune raudeberg
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når nevropsykologen hevder at testresultatene passer godt over-
ens med forgiftning av tungmetaller, og viser til at det aktuelle 
stoffet inneholder kvikksølv, når stoffet faktisk ikke inneholder 
dette metallet. eller når en finner en klar diffus toksisk encep-
halopati til tross for beskjeden eksponering for skadelige stoffer 
i arbeidet, og helt har glemt å sjekke for pasientens alkoholbruk, 
som hos noen er omfattende og langvarig nok til å gi nevrotok-
siske effekter. enkelte ganger kan langvarig alkoholisme til over-
mål være godt dokumentert i pasientens øvrige journal, og er 
simpelthen oversett av nevropsykologen. 

en løsemiddelskade er en statisk tilstand. pasienten skal verken 
bli særlig bedre eller særlig verre etter at eksponeringen er over. 
en kan kanskje håpe på at pasienten kan bli marginalt bedre 
dersom vedkommende holdes borte fra agens der det er tale om 
pågående eksponering. dersom en har undersøkt pasienten 
flere ganger, som ofte er tilfellet i disse sakene, og det er fluk-
tuasjoner i resultatene, må dette forklares og ikke bortforklares. 
det samme gjelder for funn som taler mot en løsemiddelskade. 
det er en stor forskjell på å gi en plausibel forklaring på data og 
det å presse data inn i (en på forhånd) bestemt konklusjon. 

Her er et knippe sitater fra ulike rapporter som eksempel: 
 «Pasienten har blitt bedre siden forrige testing, dette kan skyldes den 
kognitive rehabiliteringen pasienten har iverksatt i mellomtiden i 
form av sudoku og lignende». til dette er å si at en bedring tyder 
på at det er tale om en annen tilstand enn en toksisk betinget 

encephalopati; videre at en re-test effekt kan forklare i hvert fall 
deler av en bedring i testprestasjoner, og til sist at påståtte ef-
fekter av spesifikk kognitiv funksjonstrening ikke har spesielt 
god støtte i forskning. 

Her er et annet eksempel: «At man ikke finner ord og har proble-
mer med ordflyt er ikke typisk for løsemiddleskade, men kan sikkert 
forekomme».  Og det kan det sikkert, men språkvansker er mer 
karakteristisk for andre sykdommer, for eksempel vaskulære 
tilstander eller nevrodegenerative sykdommer. selvsagt kan pa-
sienten ha blitt løsemiddelskadet først og så siden fått et mindre 
hjerneinfarkt, men da må nevropsykologen forsøke å finne 
støtte for dette i sin undersøkelse; eller i det minste åpne opp 
for en slik mulighet. dersom man ikke gjør en tilstrekkelig bred 
nok undersøkelse, men begrenser seg til en kortere funksjons-
utredning, øker risikoen for at man ikke får samlet data som kan 
brukes til å avkrefte hypotesen om at pasienten er løsemiddel-
skadet. 

«Pasientens søvnproblemer kan tenkes å ha sammenheng med hans 
løsemiddelskade…». det finnes et overveldende antall tilstander 
som gir søvnvansker. en må skille mellom hva som «kan tenkes» 
(for så vidt hva som helst), hva som «er mulig» (mye mindre), 
hva som «er sannsynlig» (lite) og hva som er «uomtvistelig sik-
kert» (nesten ingen ting). det hviler en større bevisbyrde på 
uttalelsene i slike saker enn det nevropsykologen kanskje er vant 
til å tenke over. det er hva man klarer å føre bevis for som til-
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legges vekt, ikke hva man tror—selv om man godt kan ha helt 
rett i det man tror. 

Oppsummert kan det identifiseres fire faktorer som blir påpekt 
fra trygderetten: 

1. den nevropsykologiske undersøkelse er satt sammen som 
en ren funksjonsutredning og ikke spesielt for å bidra i en 
diagnostisk prosess. 

2. konklusjonene som trekkes har ikke støtte i testdata eller 
går av og til på tvers av dem.

3. Vurdering av testresultatenes validitet mangler. 
4. relevante opplysninger ignoreres, til tross for at de kan 

være beskrevet innledningsvis og derfor må være kjent for 
nevropsykologen.  

dertil kommer et problem som er knyttet til organisering, og 
som er mer et uttrykk for systemsvikt, enn en svikt i nevropsy-
kologien. dette er noe en lettest ser i ettertid, når en har fått 
oversendt alle papirer i saken, og er ikke spesielt synlig for den 
enkelte utreder eller behandler underveis. Mange saker ser ut til 
å bli utredet «in splendid isolation». Med det menes at en del 
saker utredes som en slags stafett, der det enkelte ledd ikke har 
noen spesiell kontakt med de andre ledd utover å sende eller 
motta forskjellige typer rapporter. I disse tilfellene kan sirkelar-
gumentasjon oppstå: nevropsykologen viser til legens vurderin-
ger som støtte for sin konklusjon og legen viser til nevropsyko-
logens vurderinger. 

det er særlig når nevropsykologen legger opp utredningen som 
om diagnosen allerede er satt på forhånd dette problemet opp-
står. det er tross alt en ganske stor forskjell på å få en henvisning 
for «mulig løsemiddelskade» versus «henvises for utredning av lø-
semiddelskade». uavhengig av formuleringen i henvisningen må 
en uansett ha in mente at den nevropsykologiske undersøkelsen, 
sammen med eksponeringsdata, er av avgjørende viktighet i 
disse sakene. 

en må også tenke på at pasientgruppen vanligvis er i en alder 
der en del nevrologiske og vaskulære sykdommer kan begynne 
å gjøre seg gjeldende, og at disse sykdommene har en langt høy-
ere prevalens enn toksisk encephalopati. de fleste av disse pasi-
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entene har dessuten lav utdanning, samt ofte gamle skader i 
håndledd og hender, eller nakke/skulder. som nevnt innled-
ningsvis er dette komplekse saker som er vanskelige å skaffe seg 
oversikt over alene. det ser lite elegant ut når nevropsykologen 
med stor grad av sikkerhet har slått fast at pasienten har en uttalt 
encephalopati, når det senere kan reises berettiget tvil om ikke 
resultatene på nevropsykologiske tester mer er et uttrykk for 
andre tilstander, som for eksempel en perifer polynevropati. 

For noen år tilbake hengte jeg opp dette sitatet fra reitan og 
Wolfson (1993) på kontorveggen: 

«One must remember the need for empirical verification of hypothe-
ses and resist the tendency to presume that one’s interpretation must 
be valid merely because it came to mind». 

det er et godt råd, men som ikke alltid er lett å følge. det kre-
ver både trening og en skjerpet årvåkenhet for de fallgruver som 
finnes, men ikke minst krever det mye tid. 
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øverby kompetansesenter på Gjøvik 
har et nasjonalt oppdrag for elever 
med ervervet hjerneskade og et regio-
nalt ansvar for elever med sammen-
satte lærevansker og sosiale og emosjo-
nelle vansker. I anledning av at 
senteret flyttet til nye lokaler, ble det 
avholdt en todagers åpningskonfe-
ranse den 17. og 18. september i år.  
konferansen «læring for alle» samlet 
rundt 200 deltakere. 

George prigatano, professor i klinisk 
nevropsykologi ved Barrow neurolo-
gical Institute, usa, holdt konferan-
sens åpningsforedrag og workshop. 
tittelen på prigatanos foredrag var: «neuropsychological Con-
siderations when returning a Child back to school after trau-
matic Injury» Han beskrev de nevropsykologiske vanskene hos 
barn etter en ervervet hjerneskade og behovet for hjelp når de 
skulle tilbake til skolen. George prigatano har gjennom mange 
år markert seg som en ledende internasjonal kapasitet innen 
kognitiv rehabilitering med flere boktitler og en lang rekke vi-
tenskaplige publikasjoner. 

I beskrivelsen av de vanligste primære nevropsykologiske og 
psykososiale vanskene hos skolebarn ved moderate til alvorlige 
tBI i den postakutte fasten (6 måneder til 2 år) vektla prigatano 
særlig de atferdsmessige- og emosjonelle utfordringene. Han 
nevner vansker med initiering og inhibiering, opposisjonell at-
ferdsforstyrrelse (noe som oftest ses ved mild tBI), lav tole-
ranse for frustrasjon og humørsvingninger, vansker med selv-
monitorering og forstyrrelser i empatievne. Vansker med 
empati er i følge prigatano ikke særlig godt utforsket i denne 
pasientgruppen, men likevel er disse vanskene viktige å ta høy-
de for i rehabilitering og i skolesituasjonen. Forstyrrelse av mo-
torisk funksjon er også en stor utfordring i rehabiliteringen siden 

barnet ikke bare får vansker med skri-
vefunksjoner, men også vansker med 
å være med på idrettsaktiviteter. det-
te gjør det vanskeligere å få venner 
siden idrett er viktig for vennskap og 
sosialt nettverk. Barn med tBI blir 
nok ofte tolerert men ikke sosialt in-
tegrert i skolemiljøet. 

prigatano refererte primært til eldre 
data i gjennomgangen av de nevro-
psykologiske vanskene, som han 
mente fortsatt var de «beste». Han 
refererte til rutter som i 1983 var en 
av de første som brukte prospektive 
studier til å vise at utførings-IQ i 

motsetning til verbal-IQ ble mer påvirket ved alvorlig tBI. re-
sultatet på kodeprøven – som et mål på prossesseringstempo - 
viste samsvar med lengden av posttraumatisk amnesi (pta). 
den ble derfor nevnt som god indikator på hjerneskadens al-
vorlighetsgrad. selv om resultatet på utføringsprøvene bedret 
seg etter skaden var psykiske lidelser hyppigere ved alvorlig tBI. 
på denne bakgrunn er det spesielt viktig at disse barn blir for-
stått riktig for å forebygge utvikling av psykiske problemer. 

psykiske lidelser blir ofte forbundet med påvisbar reduksjon i 
intelligens og prigatano nevnte de prosentvise tall for forekomst 
av personlighetsforandringer hos barn og voksne etter tBI: ca 
50-60 % for dem med alvorlig tBI og ca 10-20 % hos dem med 
mild til moderat tBI. Barna ble beskrevet, som enten aggres-
sive, labile og disinhiberte eller som apatiske og paranoide.

prigatano viste til at hukommelsen er den mest utsatte funksjon 
hos barn med hodeskade, og at disse funnene samsvarte ster-
kere med grad av pta enn med score på GCs. Motorisk tempo 
er en annen hyppig vanske, men denne framkommer oftere hos 
yngre barn (seks til tolv år) enn hos eldre barn. 

george prigatanos foredrag 
og WorksHop under 
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når det dreier seg om sammenhengen mellom vennskap og 
hjerneskade, viste prigatano til, at antall venner korrelerer med 
GCs-skårer. antall venner er også sterkere assosiert med akade-
miske ferdigheter enn med funn fra den nevropsykologiske 
undersøkelsen.  

det er viktig å skille mellom de direkte og indirekte sympto-
mene etter en hjerneskade. prigatano siterte kurt Goldstein som 
har hevdet at de indirekte symptomene «reflekterer kampen for 
tilpassning eller unngåelsen av kampen». det er disse indirekte 
vanskene man kan gjøre noe med på skolen. 

prigatano la stor vekt på foreldrenes vurdering av sine barn i 
rehabiliteringsprosessen. et nyere studie har vist at foreldrenes 
vurdering av deres barns tilfriskning og grad av sosial reintegra-
sjon korrelerte høyt eksempelvis med resultatet på tester av psy-
komotorisk tempo hos barn med alvorlig hjerneskade. 

under elevens rehabilitering i skolen er foreldrenes og skolens 
ønsker sentrale for målsettingen. prigatano har undersøkt hva 
lærerne og foreldrene faktisk ønsket seg for eleven i skolen. ut-
fordringen ligger i at deres ønsker om en konsentrert og rolig 
elev med mange venner, står i motsetning til det som kommer 
frem i den nevropsykologiske undersøkelsen.

prigatano understrekte betydningen av lærerens faglige kvalifi-
kasjoner som viktig for å oppnå gode resultater med eleven. Han 
trakk her frem Montessori, som en viktig pioner i forståelsen av 
sammenhengen mellom lærerens kvalifikasjoner og elevens læ-
ring. en nyere undersøkelse har vist en sammenheng, spesielt i 
forhold til utvikling av språklige ferdigheter og eksekutive funk-
sjoner men til dels også visuelle/visuospatiale funksjoner etter 
skade. derimot fant man ingen sammenheng knyttet til hukom-
melsesfunksjoner.

I beskrivelsen av de forskjellige forhold som virker inn på det 
nevropsykologiske og psykososiale symptombildet etter trauma-
tisk hodeskade (tBI), framhevet prigatano kvaliteten på barnets 
utdanning før og etter en tBI

WorKshop oM bnis-C
I workshopen, kom prigatano inn på formålet med den nevro-
psykologiske undersøkelsen, viktigheten av at man engasjerer 
barnet i prosessen og hvordan undersøkelsen skal hjelpe fami-
lien, barnet, læreren og behandleren. til slutt drøftet han hvor-
dan den nevropsykologiske rapporten burde utformes og hva 
som er viktig å kommunisere til foreldre og skole. 

luria og Vygotskys arbeider fokuserer på normalutviklingen i 
Cns og på hvordan forstyrrelser ved fokal og diffus hjerne-
skade påvirker utviklingsforløpet over tid. prigatano påpekte 
nødvendigheten av at de nevropsykologiske testene skal være 

utviklingsmessige tilpasset i forhold til fokal og diffus tBI. li-
keledes må testene kunne predikere eller hjelpe i forståelsen av 
atferd i skole og hjem. 

prigatano oppsummerte de vanlige nevropsykologiske utvi-
klingsområder som språk og innlæring, som er nødvendige for 
å møte planen til Cns (bevegelse, læring, handling og uttrykke 
affekt/emosjon/motivasjon for å kunne foreta hurtige og ef-
fektive valg), hvorfor disse områdene også skulle inkluderes i 
den nevropsykologiske undersøkelsen. I workshopen kom pri-
gatano inn på områder som kanskje ikke er så vanlig å inklu-
dere i den nevropsykologiske undersøkelsen. 

det første han fremhever, er evnen til empatisk forståelse og 
evnen til å integrere affekt når man løser problemer. Han nevner 
i denne forbindelse sosial isolasjon som er en av de domine-
rende senfølgene etter moderat og alvorlig hodeskade som han 
mener kan skyldes vansker med empati. det andre er evnen til 
å være observant på egne styrker og begrensninger når man tar 
et valg, hvilket er viktig for elevens motivasjon. For det trede 
nevnte han evnen til og utforske og søke nye muligheter, noe 
som er nødvendig for all læring. 

prigatano gjennomgikk screeningtesten BnIs (The Barrow 
neurological Institute screen for Higher Cerebral Functions) 
som er utgangspunktet for utviklingen av barneutgaven BnIs-C. 
undersøkelser har vist god korrelasjon mellom prestasjon på 
ulike deltester i BnIs og oppnåelse av rehabiliteringsmål. pri-
gatano fremhevet viktigheten av at psykologen ikke bare under-
søker kognitive og motoriske funksjoner, men også inkluderer 
klientens evne til å generere affekt/emosjon, og dette gir BnIs 
mulighet for. 

BnIs-C screeningstesten er utarbeidet for skolebarn mellom 
6-14 år og den gir en utviklingsmessig vurdering av høyere in-
tegrerte hjernefunksjoner. testen tar 10-17 minutter å gjen-
nomføre. den undersøker: språk, hukommelse, orientering, 
konstruksjonspraksis, visuell skanning, tallhukommelse, følel-
sesmessig uttrykk, forståelse av ansiktsuttrykk og spontane re-
aksjoner og vurderer sammenheng mellom barnets forventnin-
ger og dets utførelse i forhold til verbal hukommelse. I forkant 
av testen observeres barnets bevissthet/årvåkenhet, grunnleg-
gende språklige ferdigheter og samarbeidsevne. testen er en 
screeningstest og er ment å gi et oversiktsbilde av barnets styrker 
og svakheter som kan danne et utgangspunkt for videre under-
søkelse. 

ulike studier har dokumentert testens nytteverdi, reliabilitet og 
validitet samt sensitivitet for kognitiv utvikling (totalskårer og 
tid for gjennomførelsen av testen). 

prigatano er svært opptatt av at man vurderer barnets «selv-
awareness». derfor prøver han for tiden ut et spørreskjema som 
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undersøker barnets dagliglivsferdigheter. Barnet intervjues og 
foreldrene fyller ut et skjema med spørsmål om dagliglivs-situ-
asjoner, både faglige og sosiale. Ved 12-14 års alder regner man 
med at barnets og foreldrenes beskrivelse bør samsvare bra. Van-
sker etter frontallapsskader er i følge prigatano ikke så godt 
utforsket hos barn som hos voksne og han hevder videre, at 
«self-awareness» ikke bare er en frontallapsfunksjon, selv om den 
spiller en stor rolle. den nevropsykologiske undersøkelsen må 
adressere dette aspektet. 

I forbindelse med undersøkelsen av barnet, beskrev han viktig-
heten av å møte barnet på en måte som ikke oppleves truende 
og som fastholder barnets interesse. det er viktig å observere 
om barnet er engasjert eller kjeder seg. utfordringen er hvordan 
man gjør en undersøkelse interessant for barnet – og ingen har 
i følge prigatano undersøkt dette spørsmålet. 

tilbakemelding til foreldre og barn etter den nevropsykologiske 
undersøkelsen skal utformes slik at foreldrene og skolen skal 
kunne lese og forstå det meste av den. Han vektla de 5 c`er som 
en oppsummerende rettesnor: Clear-Concise-Correct-Comfor-
ting-Corrective.

Foredag og workshop ble vist på storskjerm siden prigatano var 
forhindret i å komme til norge grunnet sykdom. dessverre var 
det ikke mulig å drøfte aktuelle problemstillinger direkte med 
foredragsholderen. Man kunne ønsket å diskutere screenings-
testen for barn, og utfordringene knyttet blant annet til å vur-
dere barnets evne til å være bevisst om egne ressurser og vansker. 
Foredraget var interessant fordi prigatano hadde fokus på dette 
aspektet. det er nødvendig å vite noe om barnets «self-aware-
ness» når man skal drøfte mål for rehabiliteringen og forberede 
individuell tilrettelegging på skolen slik at den ivaretar barnets 
motivasjon. et annet interessant tema var den direkte sammen-
hengen han viste til mellom kognitive vansker og barnets mu-
ligheter for suksess i sosiale relasjoner. I veilednings- og opp-
følgningsforløp i samarbeid med ppt og skole møter øverby 
ofte spørsmålet om hvordan man hjelper barnet med å inngå i 
sosiale aktiviteter – i tilegg til utfordringene med de kognitive 
vanskene. det lokale støtteapparat er ikke alltid så oppmerk-
somme på denne siden av rehabiliteringsprosessen.

For mer detaljert referat og utfyllende litteraturliste, kan man 
kontakte annemarie.aarestrup@statped.no. det vises også til 
senterets nettsider: www.statped.no/overby)

øverby kompetansesenter på Gjøvik
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bAKgrunn
emosjonelle problemer og oppmerksomhetsvansker er symptomer 
som er tett knyttet til hverandre i utvikling av psykopatologi hos 
barn. denne avhandlingen er basert på tre empiriske delstudier om 
sammenhengen mellom oppmerksomhetsvansker og emosjonelle 
problemer og hvordan denne sammenhengen kan øke vansker med 
kognitive kontrollfunksjoner (kognitive funksjoner som regulerer 
atferd). slike kognitive kontrollfunksjoner dreier seg om evnen til 
å inhibere responser (hemme impulser), til å kunne skifte betingel-
ser fleksibelt og til å kunne bearbeide kompleks informasjon (ar-
beidshukommelsen). disse er nødvendig for å kunne håndtere 
konflikter mellom stimuli i en ny eller kompleks setting. Barn med 
oppmerksomhetsvansker viser ofte nedsatt evne til å bruke sine 
kognitive kontrollfunksjoner sammenlignet med normalfunge-
rende barn i samme aldersklasse. Hypotesen i avhandlingen var at 
emosjonelle problemer hos barn med oppmerksomhetsvansker gir 
økte vansker med atferdsregulering i hverdagen, vist som økte pro-
blemer med å bruke kognitive kontrollfunksjoner ved oppgavelø-
sing (tester) og i aktiviteter som er komplekse og innholder en 
konflikt mellom mulige atferdsresponser.

MeTode
avhandlingen er en del av «Barn i Bergen»-studien (BiB), en lon-
gitudinell studie om utviklingen av barns mentale helse fra barne-
skole til ungdomsalder.  I november 2002 fikk alle foreldre og læ-
rere til barn i 2. til 4. klasse i Bergen tilsendt et spørreskjema (n = 
9430).  Foreldre til 6978 barn (74 %) ga sitt samtykke til at barna 
kunne delta i studien. lærerne og foreldrene fylte ut et spørre-
skjema som inneholdt blant annet utsagn relatert til symptomer på 
«attention-deficit/Hyperactivity disorder» (adHd) og på emo-
sjonelle problemer («The emotional problem» skala fra «strenghts 
and difficulties Questionnaire»). I tillegg til deltagere fra «Barn i 
Bergen»-studien, fylte 222 foreldre og lærere til barn i sund kom-
mune ut det samme spørreskjemaet og deltok i de videre undersø-
kelser i BiB. trehundre og tjueni av barna som foreldre og lærere 
fylte ut spørreskjema om, ble intervjuet med et semi-strukturert 
psykiatrisk intverju (kiddie-sads) og undersøkt med et neropsy-
kologisk testbatteri. Foreldrene fylte i tillegg ut spørreskjemaet 
«Behavior rating Inventory og executive Function» (BrIeF). 

resulTATer
I den første delstudien fant vi en signifikant sammenheng mellom 
symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer 

blant barna, rapportert fra både foreldre og lærere. I tillegg fant vi 
at blant barna som ble rapportert å være høyskårere (> 95 persentil) 
på begge symptomskalaene hadde signifikant mer vansker i sin 
hverdag enn barn som ble rapportert å være høyskårere på en av 
symptomskalaene. I den andre delstudien studerte vi den predik-
tive verdien av foreldre- og lærerrapportering vedrørende sympto-
mer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer i for-
hold til kognitive kontrollfunksjoner, målt ved spørreskjemaet 
BrIeF og nevropsykologiske tester («Children’s Color trail test» 
og «digit span test»). Vi fant at den kombinerte rapporteringen 
av symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle proble-
mer forklarte skårer på BrIeF-skjemaet og på utførelse av «digit 
span test». I den tredje studien fant vi at foreldre rapporterte på 
spørreskjemaet BrIeF at barn med en samtidig adHd og angst-
diagnose, viste nedsatt evne til å hemme sine impulser, til å skifte 
betingelser fleksibelt og til å kunne regulere sine emosjonelle ut-
trykk.

KonKlusjon
resultater fra avhandlingen viste at blant barn i barneskolealder er 
samtidige symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle 
problemer assosiert med en nedsatt funksjonsevne i hverdagen og 
en nedsatt evne til å bruke kognitive kontrollfunksjoner. det er et 
behov for videre studier av hvorvidt emosjonelle problemer har en 
unik effekt på kognitive kontrollfunksjoner. 
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emosjonelt ustabil personlighetsforstyr-
relse er en psykisk lidelse preget av varig 
mønster med høy intensitet og høy grad av 
ustabilitet i følelseslivet, ustabilitet i forhold 
til andre mennesker og vanskeligheter med 
å kontrollere egen atferd (skodol et al., 
2002). kliniske trekk inkluderer også  kog-
nitive forstyrrelser og nevrokognitiv svek-
kelse har blitt foreslått å være en moderator 
i utviklingen av lidelsen (Judd, 2005). dysfunksjoner i de nev-
rale systemer for emosjonsregulering, atferdsregulering og so-
sial kognisjon, blir, av en stor andel av forskerne på dette feltet, 
sett på som kjernekomponenter i det nevrobiologiske grunnla-
get for lidelsen (Bohus et al., 2004, Corrigan et al., 2000, Her-
pertz et al., 1999, linehan, 1996, silk, 2000). 

kun et fåtall studier har fokusert på nevropsykologisk fungering 
hos denne pasientgruppen. studiene har også vist varierende 
resultater med hensyn til de fleste nevropsykologiske funksjons-
områder (leGris og van reekum, 2006, ruocco, 2005). det 
kan eksistere flere forklaringer på disse varierende funnene, ek-
sempelvis er det forskjeller mellom studiene i forhold til hvor-
vidt forskjeller i IQ mellom pasienter og kontrollpersoner er tatt 
hensyn til. 

I denne undersøkelsen ble 35 pasienter med emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse og 35 friske kontrollpersoner testet 
med et omfattende nevropsykologiske testbatteri hvor de fleste 
kognitive domener var dekket av flere tester. resultatene viser 
at pasientenes prestasjoner skilte seg signifikant fra kontrollper-
sonenes når det gjaldt eksekutive funksjoner, etter også når det 

ble tatt hensyn til forskjeller i IQ. når det 
gjaldt øvrige kognitive funksjoner som ver-
bal og ikke-verbal hukommelse, oppmerk-
somhet og arbeidsminne ble det ikke fun-
net forskjeller mellom pasientene og 
kontrollpersonene. eksekutive funksjoner 
viste seg også som en selektiv svakhet i pa-
sientenes funksjonsprofil, mens verbal hu-
kommelse og innlæring ble identifisert som 
en selektiv styrke (Haaland et al., 2009). 

et annet funn i undersøkelsen var at en 
gruppe på om lag en tredjedel av pasien-
tene beskrev alvorlige dissosiasjonssympto-
mer, såkalt patologisk dissosiasjon. denne 
undergruppen av pasienter viste svakere 

resultater innen samtlige kognitive domener sammenliknet med 
den friske kontrollgruppen. sammenliknet med gruppen av 
pasienter som ikke rapporterte alvorlige dissosiasjonssymptomer 
viste pasientene med patologisk dissosiasjon signifikant svakere 
prestasjoner på domenene eksekutive funksjoner, arbeidsminne 
og verbal innlæring og hukommelse, men ingen forskjeller med 
hensyn til ikke-verbal hukommelse og oppmerksomhet. pasi-
entene med patologisk dissosiasjon viste seg også å ha signifikant 
lavere IQ en pasientene uten patologisk dissosiasjon (Haaland 
and landrø, 2009). 

disse resultatene har noen kliniske implikasjoner som kan ha 
innvirkning valg av tilnærming og målsetning med hensyn til 
behandling og rehabilitering. nevropsykologisk fungering ge-
nerelt og eksekutiv funksjon spesielt representerer viktig klinisk 
informasjon også hos denne pasientgruppen. personer med 
svekkelse i eksekutive funksjoner trenger ikke nødvendigvis å 
rapporterer kognitive vansker dersom de blir spurt. de kan 
fremstå som å ha relativt gode kognitive evner fordi de gjerne 
kan fungere i normalområdet på funksjoner det er lett å skaffe 
seg et inntrykk av, slik som verbal fungering, verbal hukom-
melse eller oppmerksomhet. det å avdekke individuell ekseku-

nevropsykologisk fungering Hos 
pasienter med emosjonelt ustaBil 

personligHetsforstyrrelse
vegard øksendal haaland, ph.d.
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tiv svekkelse vil kunne ha betydning for utdannelse, rehabilite-
ring og antakeligvis terapeutisk tilnærming. Videre fremstår 
patologisk dissosiasjon som en klinisk betydningsfull og relativt 
lett målbar psykopatologisk variabel. personer med emosjonelt 
ustabil personlighetsforstyrrelse og patologisk dissosiasjon re-
presenterer muligens en undergruppe med mer alvorlig symp-
tomatologi. dette kan også innebære andre kliniske valg med 
hensyn til behandling og rehabilitering.   
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KenneTh hugdAhl

det har blitt en vane å gratulere kenneth Hugdahl med priser og utmerkelser, men det er ikke hver dag norske forskere, 
og spesielt innen vårt fagområde, får topp europeiske forskningsstipender, «advanced Grant» fra det europeiske forsknings-
rådet (erC). 

det er faktisk første gang noen fra det psykologisk fagområde får dette prestisjetunge stipendet. Hugdahl skal videre  studere 
temaet hørselshallusinasjoner, et tema han har studert i flere årtier. Hugdahls prosjekt involverer fagfolk og teorier fra en 
rekke felt, og visker ut mange grenser mellom nevropsykologi, kognitiv psykologi, nevrovitenskap og psykiatri. Vi  gratulerer 
med stipendet.

For annonser og konferanser, se vår nettside.

errATuM: 

I forrige nummer av nevropsykologi hadde det sneket seg inn en trykkfeil i kirsten stabells «forskningsnytt spalte» der 
 begynnelsen av artikkelen manglet i starten. det skulle stå anderson V., spencer-smith .. osv.
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alcoHol and expectancy 

on Brain function»
hilde gundersen, ph.d

institutt for samfunnsmedisinske fag, 
forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

universitetet i bergen

Hilde Gundersen disputerer 27. november 2008 for ph.d-gra-
den ved universitetet i Bergen
doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for Biologisk 
og Medisinsk psykologi, i samarbeid med fMrI gruppen i Ber-
gen og med professor kenneth Hugdahl som veileder. 

AlKohol – hAr forVenTning beTydning?
alkohol har vært drukket i over 12 000 år, i forbindelse med 
religiøse ritualer, i sosiale sammenhenger og i forbindelse med 
måltider. alkohol har også blitt benyttet som medisin, og som 
motgift mot trøtthet. alkohol er det mest vanlige rusmiddelet 
på verdensbasis. I 2004 estimerte verdens helseorganisasjon at 
over 2 milliarder mennesker drakk alkohol i ulike sammenhen-
gere (WHO, 2004). det ble også estimert at 76,3 millioner 
mennesker var avhengig av alkohol. en studie basert på inter-
vjudata fra 1973-2004 viste at 89 % av menn og 85 % av kvin-
ner over 15 år i norge drakk alkohol en eller flere ganger i løpet 
av året (Horverak & Bye, 2007). drikkemønsteret varierer i 

ulike aldersgrupper, mellom kjønnene, mellom land, mellom 
etniske grupper og innen ulike religion. 

ettersom alkohol påvirker hjernen, er det en grense for hvor høy 
promille det er lov å ha f. eks når en kjører bil. norge var det 
første landet i verden som innførte promillegrense for bilkjøring 
i 1936. I dag varierer promillegrensen for bilkjøring fra 0 til 0,8 
i ulike land.

fysiologisKe effeKTer
alkohol virker ikke direkte på en spesifikk reseptor i hjernen, 
men har en modulerende effekt på mange ulike reseptorer og 
transmittorsystemer (eckardt et al., 1998). effekten på hvert 
enkelt transmittorsystem er avhengig av promillenivået. Følelsen 
av velvære og det gode humøret etter alkoholinntak er relatert 
til økt frisetting av dopamin i det mesolimbiske systemet. ef-
fekten av dopamin er mest dominerende ved lav til moderat 
promille. sedasjon og redusert dømmekraft er hovedsakelig re-
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latert til økt frisetting av GaBa, noe som dominerer ved høy 
promille (Mørland, 2003). Også cerebral glukosemetabloisme 
og blodgjennomstrømning påvirkes av alkohol. 

det har vært gjort en rekke atferdsstudier som beskriver effekter 
av alkohol. Hvordan alkohol påvirker atferd, kognitiv funksjon, 
emosjoner og motorikk er avhengig av blant annet promilleni-
vået. 

forVenTning 
I tillegg til den fysiologiske effekten av alkohol, er effekten av 
forventning også sentral. det er knyttet store forventninger til 
det å drikke alkohol, og det er publisert studier som viser hvor-
dan forventning om alkohol påvirker forsøkspersoner i ulike 
eksperimentelle sammenhenger (laberg et al., 1989; testa et 
al., 2006). Hvor stor del av rusen som skyldes forventning er 
avhengig av en rekke faktorer, og er forbausende nok lite studert. 
Hvordan en forventer at alkohol skal påvirke en er individuelt, 
og basert enten på egen erfaring, eller på observasjoner av andre 
som har drukket alkohol. en og samme person kan også ha 
ulike forventninger til det å drikke alkohol avhengig av når en 
drikker alkohol, hvor en drikker alkohol og hvem en er sammen 

med når en drikker alkohol. For eksempel kan en ha forvent-
ninger om alkoholens avslappende effekt når en drikker vin til 
maten eller når en drikker alkohol på flyplassen før en flytur, 
mens en på fest kan ha forventninger om godt humør og redu-
serte sosiale hemninger.

funKsjonell hjerneAVbildning (fMri)
til tross for tidligere atferdsstudier, er det fremdeles mange ube-
svarte spørsmål når det gjelder hvordan alkohol påvirker hjer-
nen. Ingen hadde inntil 2003 undersøkt hvordan alkohol og 
forventning påvirker hjernen sammen, og hver for seg. dette 
ville vi undersøke. ettersom 0,8 i promille er en «vanlig festpro-
mille», valgte vi nettopp dette promillenivået i vår studie. 

For å undersøke effekten av alkohol og forventning benyttet vi 
et såkalt balansert placebo design med fire grupper (laberg et 
al., 1989). en gruppe forsøkspersoner drakk en alkoholfri drink, 
og fikk korrekt informasjon. en annen gruppe forsøkspersoner 
drakk alkohol. Også disse fikk korrekt informasjon. en tredje 
gruppe forsøkspersoner fikk servert en alkoholfri drink, men 
trodde de drakk alkohol. en fjerde gruppe forsøkspersoner 
drakk alkohol, men trodde de drakk en alkoholfri drink. 
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For å undersøke hvordan nevronal aktivering ble påvirket i de 
ulike gruppene, brukte vi en funksjonell hjerneavbildningstek-
nikk (fMrI). etter at forsøkspersonene hadde drukket alkohol 
eller alkoholfritt (avhengig av gruppetilhørighet) ble de plassert 
i Mr trommelen hvor de løste en kognitiv oppgave knyttet til 
arbeidshukommelse (Hugdahl et al., 2004). Oppgaven ble pre-
sentert via videobriller, og forsøkspersonene svarte på oppgaven 
ved å hjelp av en responsknapp. samtidig som forsøkspersonen 
løste oppgaven, ble det kontinuerlig tatt bilder av endring i 
oksygenopptaket i hjernen, og på den måten kunne vi se hvilke 
områder som ble benyttet når forsøkspersonene løste oppgaven. 
deretter sammenlignet vi den nevronale aktivering i de ulike 
gruppene. 

Med denne metodikken kunne vi få svar på følgende spørsmål: 
Hvilke deler av hjernen blir mest påvirket av alkohol når en 
løser en kognitiv oppgave? Hvordan påvirker alkohol hjernen, 
reduseres den nevronal aktiveringen, eller økes den? påvirker 
forventning om det å drikke alkohol, eller om det å ikke drikke 
alkohol også hjernen? 

prefronTAl- og AnTerior CingulATe 
 CorTex
den nevronale aktiveringen var ulik i de fire gruppene. Forsøks-
personene som drakk alkohol, og visste om det, hadde den stør-
ste reduksjonen i nevronal aktivering. I de fleste sammenhenger 
vet den som drikker alkohol, at den gjør det. I så måte er akti-
veringen i denne gruppen mest relevant for beskrivelse av hvor-
dan alkohol påvirker hjernen. reduksjonen var størst i prefron-
tal cortex. den reduserte nevronale aktiveringen i dette området, 
kan trolig forklare endret atferd og redusert kognitiv funksjon 
etter inntak av alkohol.

tidligere atferdsstudier viser at alkohol i størst grad påvirker 
evnen til å løse komplekse oppgaver, som krever kognitiv kon-
troll (Casbon et al., 2003). 

AlKohol TolerAnse
drikker en alkohol ofte, kan en oppleve økt toleranse for alko-
hol, det vil si at en må drikke mer enn tidligere for å oppnå 
samme effekt. tidligere studier viser at dette fenomenet både 
involverer fysiologiske og psykologiske mekanismer (siegel & 
kim, 2000). økt toleranse for alkohol er sett i studier hvor 
forsøkspersoner har fått belønning for å fremstå som upåvirket 
til tross for at de er beruset (Vogel-sprott, 1992). økt toleranse 
har i denne sammenheng blitt forklart som en kompensatorisk 
psykologisk mekanisme som motvirker effekten av alkohol. 

I vår studie hadde vi to grupper som drakk alkohol. Forskjellen 
mellom disse gruppene var informasjonen forsøkspersonene 

Bilde til venstre viser normal nevronal aktivering relatert til den spesifikke oppgaven forsøkspersonene løste. som forventet hadde forsøksperso-
nene aktivering i prefrontal cortex, samt i parietal og occipital cortex. Bilde til høyre viser nevronal aktivering hos forsøkspersonene som visste 
at de hadde 0,8 i promille. særlig ble den prefrontale aktiveringen redusert hos disse forsøkspersonene. 

det gule feltet i 
bilde til  venstre 
viser det området i 
hjernen hvor den 
 nevronale 
aktiveringen ble 
mest  redusert hos 
forsøks personene 
som visste at de 
 dra kk alkohol. 

 Området ligger i  pre frontal cortex, i den  dorsale delen av anterior 
cingulate  cortex. dette området er viktig for en rekke  kognitive 
funksjoner som oppmerksomhet, respons inhibisjon og evnen til å 
registrere egne feil (Bush et al., 2000), og er også involvert i  kognitiv 
kontroll (Mac donald et al., 2000;  ridderinkhof et al., 2004).
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hadde fått på forhånd. den ene gruppen visste at de drakk al-
kohol, mens den andre ikke visste det. til tross for at alkohol 
reduserte den nevronale aktiveringen i begge gruppene, var re-
duksjonen mindre hos forsøkspersonene som ikke var klar over 
at de hadde drukket alkohol. Forsøkspersonene i denne gruppen 
forventet å være edru. studien viser at forventning har stor be-
tydning for hvordan hjernen påvirkes. Forskjellen i nevronal 
aktivering kan forklare en av mekanismene bak alkohol tole-
ranse. 

oppsuMMering
Både alkohol i seg selv og forventning påvirker nevronal aktivering. 
studien viser at alkohol reduserer nevronal aktivering, særlig i om-
råder i prefronal cortex. redusert nevronal aktivering i denne delen 
av hjernen kan bidra til å forklare hvorfor alkohol påvirker kognitiv 
funksjon og atferd. studien viser også hvordan forventning, både 
om å ha drukket alkohol og om å være edru til tross for at en er 
beruset, påvirker nevronal aktivering. denne kunnskapen kan bidra 
til å forklare mekanismer involvert i alkohol toleranse. 

Bilde til venstre viser normal nevronal aktivering relatert til den spesifikke oppgaven som forsøkspersonene løste. Bilde i midten viser nevronal 
aktivering hos forsøkspersoner som hadde 0,8 i promille, men som trodde de var edru. Bilde til høyre viser nevronal aktivering hos forsøksper-
soner som visste at de hadde 0,8 i promille. 
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Årsmøte i norsk 
 nevropsykologisk  forening

tid: 20. november 2009, Hotell radisson sas Bryggen, Bergen 

1. valg av møteleder og referent. 
rune raudeberg ble foreslått og valgt som møteleder. susanne nordby Johansen og Marianne løvstad ble foreslått og valgt som 
referenter. dagsorden ble godkjent. 

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. 

3. Framlegging og behandling av revidert regnskap. 
Årsregnskapet for 2008 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer knut Follesø. regnskapet for 2008 er forelagt revisor og godkjent.

Vedtak: regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (se vedlegg 2).
 
4. godkjennelse av budsjett. 
Budsjettforslag for 2009 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer knut Follesø. 

Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (se vedlegg 3).

5. Behandling av innkomne forslag.
styret hadde fremlagt følgende forslag til vedtektsendring:

«Nytt pkt 5.5:
styret kan oppnevne æresmedlemmer i nnF. styret kunngjør nye æresmedlemmer for årsmøtet. Æresmedlemmer innvilges livs-
tidsmedlemskap i nnF. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent eller deltageravgift på årsmøtet».

Vedtak: Forslag til nytt punkt 5.5 ble vedtatt.

6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid. 
kontingenten er per dags dato 450 kroner. styret foreslo at nåværende kontingent videreføres i neste periode.

Vedtak: nåværende kontingent på 450,- fastholdes. 

7. valg av 2 revisorer
nnF bruker npFs revisorfirma. 

Vedtak: Årsmøte godkjenner fortsatt bruk av npFs revisor.

8. valg av valgkomite
Helen Haanes, anne-kristine schanke og Ole Bosnes har meldt at de ikke stiller til gjenvalg. Inga sjånes ønsker å fortsette.
styret foreslo følgende nye medlemmer av valgkomiteen: stein andersson, Venke arntsberg Grane og knut dalen. alle tre er 
forespurt og har sagt seg villig.

Vedtak: Årsmøtet takket avtroppende medlemmer av valgkomiteen for innsatsen. Valgkomite i neste periode består av Inga sjånes, 
stein andersson, Venke arntsberg Grane og knut dalen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

8. eventuelt. 
Ingen saker er meldt til eventuelt.

referent: susanne nordby Johansen og Marianne løvstad
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vedlegg 1 – styrets beretning.

Beretning om styrets virksomHet i Årsmøteperioden 
novemBer 2008 til novemBer 2009.

styret har hatt 2 møter og 1 styresamling i årsmøteperioden: 
23/1-09, 27-28/8-09 og 18/11-09. styret har behandlet føl-
gende sentrale saker:

konstituering av nytt styre ble foretatt 23. januar 2009 med 
følgende sammensetning og funksjon:

Faste medlemmer:
Leder: erik Hessen
Nestleder: Venke arntsberg Grane
Web-redaktør: sverre andresen
Merete øie
Jan Magne krogstad

varamedlemmer:
Redaktør: Maria korsnes 
anne-kristin solbakk
arne Gramstad
Kasserer: knut Follesø
Marianne løvstad                     

2. årsMøTe/årsMøTeKurs 2009.
planlegging og organisering av årsmøtet i Bergen 19-21/11 har 
vært hovedoppgave i årsmøteperioden. dette er foreningens 13 
årsmøte og for første gang arrangert utenfor Oslo. temaet «nev-
ropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling av adHd/
add-tilstander» er for tiden en meget aktuell problemstilling 
for mange av landets nevropsykologer, noe rekordhøy delta-
gelse på årsmøtet vitner om. 

3. inTernAsjonAlT sAMArbeid
european societies of neuropsychology (esn) ble stiftet i edin-
burgh i september 2008. sergio della sala er første president. 
erik Hessen ble valgt inn i Management Committee med spesielt 
ansvar for relasjon mellom esn og Ins. Management Commit-
tee og advisory board hadde et møte i Frankfurt i mars 2009, 
men har primært hatt e-post kontakt gjennom året. neste esn 
kongress vil bli arrangert i amsterdam i 22-24 september 2010, 
se informasjon på hjemmesiden til esn: www.fesn.eu. nnF er 
bedt om å foreslå nasjonal kandidat til Cortex prisen – beste unge 
post doc (maks 7 år etter dr. grad) og arbeider med dette. I tillegg 
skal det utnevnes et nasjonalt medlem av scientific committee til 
møtet i amsterdam. I 2011 skal esn kongressen holdes i Basel. 
deretter vil den bli holdt hvert 2 år på ujevne årstall for ikke å 
kollidere med de nordiske nevropsykologikongressene.

Ins Helsinki juli 2009. Marianne løvstad og erik Hessen var 
med i programkomiteen. Begge var involvert i gjennomlesning/
godkjenning av abstracts og bidro for øvrig som chair på en 
paper-session hver. kongressen var godt besøkt og ble arrangert 
både i Helsinki og i tallinn. 

nordic Meeting in neuropsychology in aalborg, 15-18 august 
2010: www.neuropsychology2010.com. erik Hessen og Maria 
korsnes er med i programkomiteen. Maria, som redaktør av 
nevropsykologi, har påtatt seg ansvar for å dekke møtet på 
vegne av norden, noe som innebærer en engelsk utgivelse av 
nevropsykologi med distribusjon i hele norden. norge/nnF 
har ansvar for ett symposium under kongressen og dette er or-
ganisert av Merete øie med tittelen: "neurocognition and emo-
tional processing in psychiatric disorders". symposiet har 4 
norske bidragsytere. 

nordisk/norsk samarbeid om førerkortvurderinger. knut Fol-
lesø deltar i dette arbeidet fra nnF både i norden og i norge. 
Internt i norge arbeides det med en veileder for psykologer om 
vurdering av egnethet for å inneha sertifikat. arbeidet er nå i en 
sluttfase og intensjonen er at dette skal bli en veileder for npF/
nnF. 

4. inTegrAsjon AV nnf i npf
norsk nevropsykologisk forening vedtok på årsmøtet i 2006 å 
akseptere invitasjon fra npF til å organisere oss innenfor npF. 
I løpet av 2007-08 var det vært drøftinger med npF om denne 
integrasjonen. Fra 2009 har denne integrasjonen vært en reali-
tet med følgende hovedelementer: teknisk og praktisk assis-
tanse med henblikk på innkreving av kontingent, innbetaling 
av kursavgift via npF, drifting/vedlikehold av medlemsregister 
samt håndtering av regnskap/revisjon. som en prøveordning 
har vi dette året fått noe assistanse i forbindelse med gjennom-
føring av årsmøte (innbetaling av kursavgift via npF, påmelding 
til middag, utarbeidelse av deltagerlister). npF’s pris for dette 
er kr. 200 pr. deltager. evaluering av samarbeidet mellom nnF 
og npF skal etter avtale gjennomføres i nær fremtid.  

5. Kurs for iKKe-neVropsyKologer. 
nnF har tatt initiativ til kurs om nevropsykologi for psykologer 
som arbeider i psykisk helsevern. et kurs for voksen-feltet ble 
avholdt i Oslo 14. april 2008, med deltagelse fra nnF. et til-
svarende kurs for barnefeltet ble avholdt i Oslo 25-26 oktober 
2009 under ledelse av anne-Grethe urnes og Geir øgrim, men 
denne gang uten deltagelse fra nnF.  

6. Web-siden. 
Web-siden har i løpet av året gjennomgått en ansiktsløftning 
med godt resultat.

7. neVropsyKologi. 
det kommer mange fine tilbakemeldinger om at vårt tidsskrift 
blir lest også utenfor våre medlemsrekker. I løpet av 2010 vil 
det komme ut et engelskspråklig nummer av nevropsykologi 
med distribusjon til hele norden i forbindelse med at redaktør 
Maria korsnes har påtatt seg ansvar for å dekke den nordiske 
nevropsykologikongressen i aalborg i august 2010.
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8. logo. 
Vi har gjennom mange år brukt rubins klassiske fi gur som logo. 
dette har vært et emblem som har vært assosiert med de nor-
diske nevropsykologiske møtene og dette emblemet har heller 
ikke vært optimalt i forhold til utforming av nettsider, tidsskrift 
og andre behov. Vi står overfor en del utfordringer fremover 
med utvikling av web-sider, tidskriftet vårt og vi har påtatt oss 
å være vertskap for Ins-møtet i Oslo i 2012. Behovet for en 
tydelig profi lering av foreningen vår har etter hvert blitt mer 
tydelig. Vi har altså funnet tiden moden for å få en enhetlig 

grafi sk profi l og en logo som kan fungere som et gjenkjennelig 
bumerke for foreningen. de som har stått bak denne prosessen 
er vårt medlem anette Holth skogan og designer Cecilie Mohr. 
de har utformet ny logo, og arbeider nå med ny utforming av 
medlemsbladet nevropsykologi. Vi er veldig fornøyd med re-
sultatet så langt og håper at våre medlemmer blir det samme. 
den nye logoen vil ellers bli brukt på brevark, powerpoints, 
brosjyrer, plakater og øvrig materiale. logoen er laget i fl ere 
versjoner og fi nnes i farger, i svarthvit og i negativ utgave, slik 
at den skal kunne tilpasses ulike sammenhenger. 
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9. ins/nordiC oslo 2012. 
nnF har påtatt seg ansvar for å arrangere fellesmøte Ins Mi-
dyear Meeting og nordic Meeting in neuropsychology i 27-30 
juni 2012 i Oslo på radisson sas scandinavia Hotel. Hotellet 
har konferansefasiliteter for 800 deltagere, med mulighet for 4 
parallelle sesjoner. nnF har påtatt seg denne oppgaven, men 
har vedtatt at program- og organisasjonsarbeidet drives med 
mandat fra styret i nnF og under ledelse av en Management 
Committee. det opprettes et eget budsjett og regnskap for 
denne kongressen. nnF og Ins står økonomisk ansvarlig for 
møtet, og vil også dele et eventuelt overskudd. dette er et møte 
med mange impliserte aktører som skal være med i program- og 
organisasjonsarbeidet: Ins, nnF og de 4 andre nordiske nev-
ropsykologiselskapene. under Ins Midyear Meeting i Helsinki 
i juli i år ble det holdt et møte der alle disse aktørene deltok og 

formelt besluttet at dette skal være et fellesarrangement, der den 
norske foreningen har vitenskapelig og organisasjonsmessig ho-
vedansvar. Man bestemte også en organisasjonsstruktur der 
programkomiteen består av en Management Committee i tillegg 
til vanlige programkomitemedlemmer. deltagere i programko-
miteen kommer fra de nordiske landene, norge og Ins. Orga-
nisasjonsarbeidet er allerede i gang under ledelse av Manage-
ment Committee som består av: erik Hessen (program chair), 
Venke arntsberg Grane (Head of organizational work), anne-
kristin solbakk (program co-chair), treasurer (enda ikke rekrut-
tert), Bob Bornstein (executive secretary Ins), Jennifer Manly 
(Chair Ce-courses), og presidenten i Ins i 2012 (velges i fe-
bruar 2010).

erik Hessen, leder nnF, 16. november 2009
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