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Agenda 

• Bakgrunn for kognitiv trening ved 
psykoselidelser 

– Kognitiv svikt ved psykoselidelser 

– Kognitive vansker og konsekvenser for funksjon 

 

• Kognitiv trening ved psykoselidelser 

– Jobbmestrende oppfølging 

– (Trening i tidlig psykosefase) 



Kognitiv svikt ved psykotiske lidelser 

• Kognitive vansker er et kjernetrekk ved schizofreni (også 
fremtredende ved bipolar, schizoaffektiv lidelse) 

 

• Mange har kognitive vansker på et eller flere områder  (60-
85%) 

 

• De kognitive vanskene er relative stabile over tid og relativt 
uavhengig av andre symptomer (Ventura et al., 2009) 
 

 

 



Kognitiv svikt ved psykose 

• Tempofunksjoner 
– Psykomotorisk, prosesseringshastighet 

• Oppmerksomhet 
– Konsentrasjon, utholdenhet 

• Hukommelse  
– Innlæring, gjenkalling 

• Eksekutivfunksjoner  
– Problemløsning, fleksibilitet, kognitiv kontroll, 

arbeidsminne 



Kognitiv svikt og funksjon 

Kognitive svikt har vesentlig påvirkning på personens evne til å fungere 
i samfunnet (arbeid, skole, samhandling med andre) (Green et al, 
2004) 

 
”Selv om både gamle og nyere antipsykotiske medikamenter 

reduserer vrangforestillinger og hallusinasjoner har de ikke 
medført økt  gjenvinning av funksjon (f.eks. arbeidsfunksjon) for 
personer med schizofreni”  

 
 ”En forklaring er at funksjonsnedsettelsen ved schizofreni i stor 

grad skyldes kognitiv svikt som disse medikamentene ikke har 
effekt på”         

       (Insel, 2010, Nature) 

 



Arbeidsfunksjon ved psykoselidelser 

• Schizofreni og bipolar lidelse er blant de 10 ledende årsakene til uførhet 
på verdensbasis (Whiteford et al., 2013) 
 

• Arbeidsraten for personer med schizofreni ligger mellom 10-20 % i 
europeiske studier (Marwaha & Johnson, 2004) og mellom 13 og 26% i  
nyere norske studier (Tandberg et al., 2011; 2012) 
 

• Kostnadene knyttet til arbeidsledighet i denne gruppen utgjør over 50% av 
alle kostnadene knyttet til psykoselidelser i Europa, USA og Australia 
(iFEVR, 2010) 
 

• Kraftig økning i uføreytelser blant unge personer med schizofreni (Brage & 
Thune, 2009) 

 
• I kontrast til dette er det mellom 53% og 70% som ønsker å være i jobb 

(Mueser et al., 2001) 
 
 
 

 
 

 
 



Kognitiv funksjon og arbeid 

• Forskning som har undersøkt kognitiv svikt og arbeidsfunksjon, finner at 
det er en klar sammenheng både ved førstegangspsykose og i mer 
kroniske utvalg (McGurk & Mueser, 2004; Nuechterlein et al., 2011) 

 

• En norsk toårs oppfølgingsstudie av FEP viste at bedre 
oppmerksomhetsfunksjon hadde betydning for hvorvidt man greide å stå i 
arbeid over tid (Tandberg et al., 2011) 

 

• En annen ny norsk studie viser sterk sammenheng mellom arbeidstempo 
og arbeidsprestasjon på mange områder: arbeidskvalitet, arbeidsvaner, 
samarbeidsevne, sosiale ferdigheter og personlig presentasjon (Lystad et 
al., 2016) 
 

 

 





Behandling av kognitive vansker  

• Dagens behandling for schizofreni  antypsykotisk 
medikasjon, CBT og psykoedukasjon, fokuserer i all 
hovedsak på psykotiske symptomer og tilbakefall og 
har liten eller ingen effekt på kognitiv funskjon 

 

• For tiden er det betraktelig interesse for forskning på 
utvikling av både medikamentelle (cognitive 
enhancers) og psykologiske (kognitiv trening) 
intervensjoner for kognitive vansker   

 



Kognitiv trening 
 “Kognitiv trening er en atferdsbasert intervensjon som har 

som mål å bedre kognitive prosesser (oppmerksomhet, 
hukommelse, eksekutiv funksjon) med målsetning om varige 
effekt og generalisering (på hverdagsfunksjonen)” 

                     (CREW, Cognitive remediation expert workshop, 2010) 

 

 Bygger på  prinsipper om hjernens plastisitet (evne til endring 
som følge av erfaring) 

 

 Kognitiv trening  satt i en større sammenheng handler ikke 
bare om å trene for å bedre  prestasjonen på 
nevropsykologiske tester, men å få bedre kognitiv funksjon i 
hverdagen 



Prosjekter i Norge 

1. Jobbmestrende oppfølging: kognitiv atferdsterapi og 
kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer 
med psykoselidelser 

 

2. Kognitiv trening for personer med 
førstegangspsykose (NORMENT –TOP studien) 

 

 

 



Jobbmestrende Oppfølging JMO 

The JUMP study 



Jobbmestrende Oppfølging 

• Et prosjekt i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
Helsedirektoratet i samarbeid med Oslo universitetssykehus 

 

• Multisenter studie i 6 fylker 

 

• Tilbud til personer med psykoselidelser  

 

• Mål  at flere personer med alvorlig og langvarig psykisk 
lidelse skal komme i arbeid, og opprettholde tilknytningen 
over tid 

 



Faktorer som påvirker funksjonsnivå 

• Systemrelaterte (ytre) miljøfaktorer  

– Velferdssystem og ytelser 

– Organisering og koordinering av helse- og velferdstjenester 

– Holdninger og stigma 

– Samfunnsutvikling og systemendringer 

 

• Sykdomsrelaterte (indre) faktorer 

– Positive og negative symptomer 

– Angst og depressive symptomer 

– Kognitive vansker 

 



Jobbmestrende Oppfølging 

 

• Utviklingsprosjekt som tester ut mer organiserte 
modeller for samhandling mellom NAV & Helse 
(system) 

 

• Forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av  å 
kombinere arbeidsrehabiliteringen med metoder fra 
behandlingsapparatet (kognitiv trening og kognitiv 
atferdsterapi) (individ) 
 

 

 



Design 
 

• En gruppe får kognitiv trening + arbeid  (Buskerud, Telemark, 
Vest-Agder)         

 

• En gruppe får kognitiv atferdsterapi + arbeid (Oslo, Oppland, 
Nord Trøndelag)  

 

• Utredning på kliniske, kognitive og funksjonsmål (arbeid) målt 
ved inntak, etter ca 10 mnd og etter 2 år 

 

 
 



Organisering 

• Tilrettelegge 
arbeidsoppgaver 
ut fra behov 

• Deltakerens 
kontaktperson  

• Finne arbeidsplass 

• Intervensjon  

• Veiledning og 
avklaring ifht 
ytelser 

• Bindeledd til 
saksbehandlere 

 

• Bindeledd til 
behandlere 

• Veiledning av 
arbeidskonsulenter 

• Undervisning 
Prosjektleder 

Helse 
  

Prosjektleder 
NAV 

 

Arbeidsgiver      
Arbeids- 

konsulent 



Intervensjonsarm kognitiv atferdsterapi JMO 
 

• Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en veldokumentert samtaleterapiform som 
har vist seg å ha god effekt på psykosesymptomer 

 

• 6 mnd med teknikker fra KAT (2 x pr uke, ca 40 timer) 

• Utgangspunkt i arbeidsrelaterte utfordringer 

• Problemløsningsteknikker, ABC-Modellen, hjemmelekse 

• Utprøving av teknikkene i arbeidssituasjonen 

 

• Målsetning  redusere subjektive plager og  symptomenes 
alvorlighetsgrad  og derved bedre arbeidsfunksjonen 

 

 



Intervensjonsarm kognitiv trening (KT) 
JMO 

  Buskerud, Telemark, Vest-Agder 



Hva får deltageren 

• Utredning (kliniske, nevropsykologiske, funksjonsmål) 

 

• Tilbakemelding og oppsett av mål ifht kognitiv funksjon i 
hverdagen (basert på nevropsykologisk utredning) 

 

• Psykoedukasjon om kognitive vansker 

 

• 6 mnd med kognitiv trening (2 x pr uke, ca 40 timer) 
– Dataoppgaver med fokus på hukommelse, konsentrasjon, 

oppmerksomhet og problemløsningsevne 

– Fokus  på overføring  av  det man lært i trening til arbeidssituasjonen 

• Arbeidskonsulentene som har implementert den kognitive 
treningen  

 

 
 

 

 



Programvare 

• Cogpack (www.markersoftware.com)  
 
• VisionBuilder (www.visionbuilder.no)   
 
• Brain Fitness og Insight (www.brainhq.com) 

 
• Rush Hour brettspill 

 
 

 
 

http://www.markersoftware.com/
http://www.visionbuilder.no/
http://www.brainhq.com/


Intervensjonsteknikker 

 

• Øvelse og repetisjon: bedre kognitiv prosesser ved å øve på 
oppgaver som gradvis øker i vanskelighetsgrad. Ikke eksplisitt 
fokus på hvordan oppgaver kan løses mer effektivt. Såkalt 
bottom-up 

 

• Strategilæring: Eksplisitt fokus på å lære bort strategibruk for 
å bedre kognitive funksjoner under trening og deretter 
overføre bruk av disse teknikkene til dagliglivet. Såkalt top-
down. Mer avhengig av aktiv terapeut 

 

• Vi har brukt en kombinasjon 

 

 
 

 

 







Tilpasning av selve treningen 

• Et felles pensum alle skal gjennom 

 

• Men med individuell tilpasning pba kognitiv funksjon  

 

• Balanse mellom personens ressurser og oppgavenes 
vanskelighetsgrad 

 



Fokus på overføring 

• Overføring av det man lærer i trening (for eksempel strategibruk) til 
situasjoner i dagliglivet  (jobb, skole, sosiale relasjoner) 

 

• Ikke automatisk! 

 

• Refleksjon/bevissthet om egen kognitiv funksjon 
– Styrker og svakheter  bruke sine styrker for å kompensere for sine svakheter 

– Kognitiv stil/læringsstil  finne ut hvordan lærer personen best, for eksempel 
gjennom pugg eller mer basert på teori, visuelt eller auditivt 

 

• Spesifikke tiltak 
– Diskusjon i treningstimene om paralleller mellom trening og arbeidssituasjonen og 

hvordan bruke strategier fra trening i jobb 

– Fokussamtaler med aktuelle samarbeidspartnere som arbeidsgiver/behandler med 
fokus på hva personen strever med og hvordan tilrettelegge for det på for i 
arbeidssituasjonen 

 



Fokus på overføring 

 

• Overføring på flere nivå 

• Situasjon  oppmøte, hvordan oppgaver angripes, hvordan personen 

fungerer sosialt i treningssituasjonen  har mange paralleller til hvordan 
vedkommende vil fungere i for eksempel jobb 

• Funksjon  hvilke kognitive funksjoner kreves for å løse ulike 

oppgaver i trening  trekke paralleller til hva ulike oppgaver i 
arbeidssituasjonen krever 

• Oppgaver /prestasjon hvilke strategier kan man bruke for å løse 

ulike oppgaver i treningen  trekke paralleller til hvordan disse også kan 
prøves ut ifht oppgaver i arbeidssituasjonen 

 



 
Jobbmestrende Oppfølging 

Flytdiagram 
 

 

319 
henvisninger 

61 Avslag 

34 Ukatuelle 

 

224 
psykolog-

utredet 

42 Ekskluderte 

9 Kom ikke til 
DPS-utredning 

173 
inkluderte 

25 Startet ikke opp 
i arbeid/inter-

vensjon 

148 startet 
arbeid & 

intervensjon 

11 ufullstendig 
NP-utredninger 

6 ekskludert pba 
språkferdigheter 

N = 140/131 

KAT = 68 

KT = 63 



JMO deltakerne (hele gruppen) 

 

   
N = 131 

Kjønn (m)  N = 92 ( 70 %) 

Alder, gj.snitt (SD) 32.7 år (7.9) 

Utdanning, gj.snitt (SD) 11.8 år (2.4) 

IQ, gj.snitt (SD) 102.4 (13.1) 

Sykdomsvarighet, gj.snitt (SD) 6.9 år (6.4) 

Diagnose: 

Schizofreni 

Schizoaffektiv lidelse 

Vrangforestillingslidelse 

Psykose NOS 

 

89 % 

7 % 

2 % 

2 % 

SCI-PANSS 

Positive symptomer,  gj.snitt (SD) 

Negative symptomer, gj.snitt (SD) 

Generelle symptomer, gj.snitt (SD) 

Totalt, gj.snitt (SD) 

 

13.4 (4.6) 

16.3 (5.7) 

29.8 (8.3) 

59.3 (6.5) 

Medisinert ved inklusjon 95 % 



Instrumenter 

MATRICS Consensus Cognitive 
Battery (MCCB) 

Funksjonsmål 

• Vocational Cognitive Rating 
Scale (VCRS)  

• Work Behavior Inventory 
(WBI)  

• Complexity Scale (CS)  

• Arbeidsstatus  

• Antall timer i jobb pr uke 

• Type arbeid 
– Skjermet arbeid 

– Orinært arbeid  

• Social Functioning Scale(SFS) 

 



Resultater arbeid 

• Økning i antall deltakere i jobb 
– Ved post test: 77% hadde en arbeidstilknytning i KAT 

gruppen og 76% i KT gruppen 

– Ved 2 års FU: 56% i begge gruppene hadde en 
arbeidstilknytning 

– Ved 2 års FU: 22 % i ordinært arbeid i KAT gruppen; 16 % i 
KT gruppen 

– Deltakerne jobbet i snitt 11 timer ved T2 og 21 timer ved 
T3 

– Ingen signifikante forskjeller mellom gruppene mht 
arbeidsvariablene 

 

 

 

 



Resultater arbeidsstatus 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Baseline Post treatment Follow-up

CBT

CR

Arbeidsstatus ved T1, T2 og T3 



Resultater kognisjon 

• Forbedringer i begge gruppene fra pre (T1) til post 
intervensjon (T2) men på flere domener i KT 
gruppen. Signifikant større forbedring i KT gruppen 
på oppmerksomhet, arbeidsminne og et samlet mål 
(cognitive composite) 

 

• Forbedring i KT gruppen over alle tre tidspunkter på 
arbeidsminne og samlemålet (composite) 

      

     Lystad et al., submitted) 



Group by Time interaction  p = .05  



Group by Time interaction  p = .009  



Group by Time interaction  p = .03  



Oppsummering av funnene 

• JMO virker 
– Flere kommer i jobb og beholder arbeidstilknytning 

– Flere kommer i ordinært arbeid og mottar lønn 
(hoved-/biintekt) etter JMO deltakelse 

 

• Det er få forskjeller mellom gruppene 
– CBT ser ut til å ha en større effekt på symptomer 

– CR ser ut til å ha en større effekt på kognitiv funksjon 

– Begge intervensjonene har en positiv effekt på 
arbeidsfunksjon 



Tilbakemeldinger deltagere 

”Det er fint å oppleve at jeg mestrer en jobb jeg kan leve av og at jeg igjen 
bidrar i samfunnet” 

 

”Selvtilliten vokser og jeg tenker at dersom jeg klarer dette, ja da klarer jeg 
alt” 

 

”Det beste med jobben er å møte andre og ha noen å prate med i pausene. Jeg 
har fått en veldig god kamerat også. I fjor reiste vi på ferie sammen” 

 

”Det jeg har lært under treningen har jeg også bruk for i hverdagen. Jeg tror 
jeg tenker bedre enn tidligere.” 

 

”Jeg har lært å fokusere på en ting av gangen, det gjør at det lettere  å få gjort 
arbeidsoppgavene mine.” 

 

 

 
 

 



Tilbakemeldinger arbeidskonsulentene  

• Trening gir en arena der man kan skryte litt deltakerne, er med på å bygge selvtillit 
i en gruppe som generelt sliter veldig med dette 
 

• Treningen gir et godt bilde av hvor fort personen kjeder seg, hvor lenge 
vedkommende holder ut, hvor mye de tåler  sier noe om hva man kan forvente 
seg i arbeid 
 

• Treningen er en god ting å sette i gang med, deltagerne er ofte dårlige på 
smalltalk, treningen gjør møtet oppgaverelatert og man har alltid noe å snakke om 
 

• Har man en deltager som mislykkes på arbeidsarenaen har man allikevel treningen 
som en arena for potensiell mestring 
 

• Man får mye gratis i forbindelse med treningen med hensyn til  sosial trening 
 

• Treningen skaper gode relasjoner til arbeidskonsulenten og gir mye trygghet, 
mulighet til å føre mange gode samtaler  



Noen refleksjoner til slutt 

• Kognitiv trening har blitt big buisness 

• Mange tilgjengelige programmer 

• Mye fornuftig men for personer med alvorlige 
vansker viktig med et helhetlig program som setter 
treningen i en relevant hverdagssammenheng og 
jobber eksplisitt med overføring 

• Også viktig å formidle at funksjon påvirkes av både 
individuelle og miljøfaktorer og at begge må 
adresseres  



Kognitiv trening i klinisk praksis  

• Opprett et team som skal jobbe med det 

• Sett dere godt inn i kognitiv funksjon ved schizofreni 

• Bruk tid på å undersøke programvare, prøv den ut selv 

• Tenk på lokaler og utstyr (PC, hodetelefoner, deltakerpermer, 
internett-tilgang) 

• Om mulig få gjennomført nevropsykologisk utredning med 
rapport som kan danne grunnlag for oppsett av personlige 
mål 

• Skaff kunnskap om tilrettelegging ved kognitive vansker   
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