
Oppmerksomhetsressurser i 
unilateralt neglekt

Kjersti Mæhlum Walle



Bakgrunn for studien:
 15.000 slagtilfeller årlig i Norge1

 Svekket oppmerksomhetsfunksjon en vanlig konsekvens (Estimater
varierer: 46% - 92% 2)

Mange forskjellige aspekter ved oppmerksomhet:
• Seleksjon 
• Fokus – blokkere forstyrrelser
• Delt oppmerksomhet
• Vedvarende oppmerksomhet
• Årvåkenhet (økt aktivering/arousal)

1Indredavik, Salvesen, Næss, & Thorsvik, 2010, 2Barker-Collo et al., 2009; Hyndman, Pickering, & Ashburn, 2008.
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Oppmerksomhetsressurser i unilateralt neglekt

 Selektiv oppmerksomhet – begrensede ressurser
 Intensiv oppmerksomhet

 Med økt kompleksitet, økte oppgavekrav 
 flere ressurser er nødvendig

 Vi må investere mer
 endringer i kortikale aktiveringsnivåer gjør at flere ressurser blir tilgjengelige.

 Mental innsats 
– kortikal aktivering (arousal)
– reflekterer frivillig oppmerksomhet, en aktiv prosess 
– reflekteres i noen fysiologiske responser f.eks. pupillutvidelse.

(Kahneman, 1973)



Stone og kollegaer (1993):
• Slag i høyre hjernehalvdel - 82% 
• Slag i venstre hjernehalvdel - 65%  

NB! Høyre hemisfære forbundet med mer alvorlige og vedvarende neglekt.

Problemer med:
 Lesing
 Visuell skanning, ignorerer, ser ikke, relevante gjenstander 
 Støte på ting eller mennesker, farlig å krysse gaten eller kjøre bil.
 Snur seg bort, ‘drive’ i motsatt retning av neglektsiden

Unilateralt neglekt
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Neglekt karakteriseres av problemer med å rette oppmerksomheten mot den delen av
rommet som er kontralateral til hjerneskaden.

 Kontralateralt felt ignoreres.
 Synet intakt.
 Oppmerksomhetsforstyrrelse.



Vanlige neglekt-tester



Neglekt

• Tap av representasjoner for delen av rommet som ikke oppfattes 

• Ikke-spatiale symptomer - viet lite oppmerksomhet

• Mål: 

 Fokus på ikke-spatiale oppmerksomhetsskader hos neglekt pasienter

 eyetracking, 

 pupillometri og 

 binokulær rivalisering 
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Deltakere:

• Pasientgruppene (n=26) (13 neglekt pasienter & 13 pasienter uten neglekt)
– Funn på MR eller CT som viser unilateral cerebral blødning eller infarkt

– 18 år eller eldre

• Kontrollgruppe (n=26)
– 18 år eller eldre

– Ingen kjent tidligere skade på sentralnervesystemet

– matchet på kjønn, alder hendthet og øyedominanse.

• Eksklusjonskriterier:
– Omfattende generell kognitiv dysfunksjon, demens.

– Alvorlige psykiatriske lidelser (psykoser, alvorlig depresjon).

– Alkohol og stoffmisbruk.



Artikkel I og II: Multiple Object Tracking (MOT)
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Artikkel I og II:  Øyebevegelseskamera

• Presis og kontinuering registrering 
av øyemotoriske styring av blikk.

• Pupillens størrelse registreres samtidig.

Fremskritt i teknologien for øyebevegelseskamera:

• Høyere oppløsning 

• Mer tilgjengelig

– Enkel kalibrering

– Ikke-invasiv metode for å undersøke nevral 
prosessering i hjernen. 

• Kliniske verktøy. 

• Neglektforskning – bruk av øyebevegelsesmål -
informasjon om øyemotorisk funksjon, samt utnyttelse 
av det visuelle feltet.



• Fikseringsfrekvenser - visuell prosesseringseffektivitet og bruk av 
prosesseringsressurser. 
– Goldberg & Kotval, (1999): effektivitet (brukergrensesnitt)
– Reingold, Charness, Pomplun, & Stampe (2001): sjakk - ekspertise
– Kasarskis, Stehwien, Hickox, Aretz & Wickens (2001): Piloter - ekspertise 

• Forskningsspørsmål:
– mange fikseringer ineffektiv prosessering, behov for bruk av flere ressurser?
– Lavere effektivitet i visuell prosessering hos pasienter med hjerneslag, og spesielt i 

neglekt pasienter?
– Økte oppgavekrav økt bruk av visuelle prosesseringsressurser? 
– Evaluere romlig fordeling av fikseringer hos neglekt pasienter: En høyrerettet bias som 

øker med grad av neglekt?

Artikkel I: Forskningsmål
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Hvordan presterte de ulike gruppene?
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Mange fikseringer – ineffektiv prosessering, behov for bruk av flere ressurser?
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Lavere effektivitet i visuell prosessering hos 
pasienter med hjerneslag, og spesielt i 
neglekt pasienter?

Økte oppgavekrav – økt bruk av visuelle 
prosesseringsressurser?
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Evaluere romlig fordeling av fikseringer 

hos neglekt pasienter - en høyrerettet 

bias som øker med grad av neglekt?
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Artikkel II - Pupillometri

• Pupillens størrelse er svært sensitiv for pågående kognitivt arbeid (Kahneman & Beatty, 1966). 

– Evnen til å holde fokus over tid krever 
kognitiv aktivering og anstrengelse 
som uttrykkes gjennom økt 
pupillstørrelse 
 indikator på kognitiv belastning, 

eller mental innsats hos 
forsøkspersonene. 

 Ved økt kognitiv belastning øker pupillstørrelsen
Overskrides maksimal kapasitet, reduseres pupillstørrelsen igjen. 

 I MOT-oppgaven, som krever innsats over tid og hvor arbeidsbelastningen kan styres direkte, vil 
pupillometri kunne fortelle oss hvordan pasienten allokerer sine mentale ressurser og ved hvilke 
betingelser allokeringen av oppmerksomhets-ressursene bryter sammen. 



• Vurdere potensielle problemer med intensivering av oppmerksomhet v.h.a. pupillometrimål.
– Gi en indikasjon på tilgjengelige oppmerksomhetsressurser eller evnen til å benytte dem. 

– Vi predikerte at neglektpasienter og pasienter med skader i høyre hjernehalvdel vil vise reduserte 
pupillære responser sammenliknet med kontroller – mindre oppmerksomhetsressurser tilgjengelig.

• Undersøke patologi ved ulike oppmerksomhetsmekanismer gjennom prestasjonsmål i ulike 
betingelser i den dynamiske MOT-oppgaven så vel som
en statisk oppgave med visuelle søk (VS). 
– Vi predikerte at neglekt pasienter vil ha reduserte 

prestasjonsskårer i venstre del av rommet i forhold til høyre 
del av rommet, og også at dynamiske stimuli i tillegg vil kunne 
avdekke potensielle ipsilesionale oppmerksomhetsproblemer 
bedre enn den klassiske visuelle søk oppgaven.

Artikkel II – Forskningsmål
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Pupillresponser:

Kontroller :
- størst pupillresponser
- størst effekt av
oppgavekrav på
pupillresponsene

Begge pasientgruppene:
- reduserte pupillresponser

Pasienter uten negekt:
- effekt av oppgavekrav på

pupillresponsene

Neglekt pasienter:  
- ingen effekt av oppgavekrav

20



Konklusjon:

• Støtter teoretiske modeller av neglekt som gir ikke-spatial oppmerksomhet 
(årvåkenhet, arousal) en rolle i neglekt.
– Skader på ikke-spatiale oppmerksomhetsmekanismer lateralisert til høyre hemisfære

• Forsterker de spatiale biasene som vi ser i neglekt.

– Forklarer hvordan både venstresidige og høyre sidige unilaterale slag kan føre til 
neglekt, og at høyre hemisfære slag gjerne fører til mer alvorlig neglekt pga høyre-
lateraliserte mekanismer for intensiv oppmerksomhet. 

• En bedre forståelse av samspillet mellom slike mekanismer kan bidra til utviklingen 
av nye rehabiliterigsmetoder. 
– Fokusere behandling mot ikke-spatiale mekanismer
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Takk for din oppmerksomhet!
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