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Hva er 
sammenhengen 
mellom kognitive 
vansker og 
arbeidsfunksjon hos 
mennesker med 
psykiske 
helseproblemer?

Merete Glenne Øie
m.g.oie@psykollogi.uio.no

Kognitiv 
funksjon og  
behandling

Mange terapiformer krever gode 
eksekutive funksjoner  
(refleksjon, identifisere tanker og 
følelser osv)

Kognitiv svikt er en viktig 
hindring i forhold til å kunne dra 
nytte av behandlingen 

(Corrigan, Mueser, Bond, Drake & 
Solomon, 2007). 

Kognitive funksjonsvansker og det å 
ikke være i arbeid har en signifikant 
sammenheng

Metaanalyser: 
personer med 

forskjellig typer 
lidelser

Kalechstein, 
Newton, & Van 

Gorp, 2003; Bailey 
2007

Mentale krav på arbeidsplassen er 
assosiert med bedre kognitiv funksjon

Arbeid som «kognitiv trening» som 
motvirker kognitive svekkelser?

(Marquié et al., 2010 ; Then et al., 
2014)

DISPOSISJON

Hva er kognisjon og kognitiv svikt?

Hva svekker kognisjon?

Vanlige kognitive vansker ved psykiske helseutfordringer 
og sammenheng med arbeidsprestasjon 

Hvilke tiltak kan bedre kognisjon?
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DISPOSISJON

Hva er kognisjon og kognitiv svikt?

Hva svekker kognisjon?

Vanlige kognitive vansker ved psykiske helseutfordringer 
og sammenheng med arbeidsprestasjon 

Hvilke tiltak kan bedre kognisjon?

Kognisjon = tankeprosesser

• Tenkningens prosesser vs tenkingens innhold

Hammar, 2016 Individuell opplevelse av kognitiv 
funksjonsnedsettelse

▪Kognitiv svikt ofte et usynlig handikap

▪Man kan føle seg dum selv man ikke er det

▪Kognitive vansker er ofte flaut

▪Kan føre til unngåelse av  situasjoner

Kognitive funksjonsnedsettelser opplevd 
«fra andre»

•Andre kan undervurdere eller overvurdere en 

person i forhold til  kognisjon

•Kan tenke personen er lat eller uinteressert

Psychology 
and Aging, 
2002
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Hva er eksekutive funksjoner?

Hjelper oss til å styre og justere tanker, 
følelser og handlinger for å nå våre mål og 
tilpasse oss sosialt (Berger, 2011) .

Omsette det vi vet  (IQ)  til handling (EF)  
(Zelazo, 2010). 

Det «kalde» systemet

Frontallappen og kommunikasjonsbaner 
mellom ulike hjerneavsnitt

Utvikler seg sent

Rasjonelt og bevisst

Langsomt og reflekterende

Diamond, 2013

Selvregulerings funksjoner (eksekutive 
funksjoner)

Arbeidshukommelse Inhibisjon

Mental fleksibilitet Planlegging

Arbeidshukommelse

Midlertidig (sekunder) 
lagring og bearbeiding av 

informasjon

Online systemet i 
hjernen

Vurdere alternativer opp 
mot hverandre

Viktig for å klare å velge
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Eksempel på 
arbeidsminne 
vansker

•har vansker med å prioritere 
arbeidsoppgaver på en 
fornuftig måte

• sliter med tidsdisponering

•gjentar feil

Inhibisjon

• Undertrykke følelse, tanke eller handling

• Overkjøre etablerte automatiserte vaner/atferd

og unngå fristelser

Inhibisjons vansker

Tenker seg  ikke om før man sier noe i møter

Tar beslutninger på arbeidet uten å ha tenkt 
på konsekvensene 

Sliter med å holde igjen eller regulere sterke 
følelser overfor kolleger

Mental fleksibilitet

•å veksle mellom flere tanker eller handlinger, 

det å klare å se et problem fra flere sider og 

tilpasse seg endringer.

Eksempel på mental fleksibilitetsvansker

• sliter med å skifte mellom ulike arbeidsoppgaver 

• ikke liker rutineforandringer 

• har problemer med å tilpasse seg nye krav på 
arbeidsplassen

Planlegging

▪Å lage og følge en plan 

▪Å tenke seg inn i en fremtidig situasjon og 
hvordan man bør handle hvis situasjonen 
oppstår 
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Eksempel på planleggingsvansker

Sliter med å komme i gang med ting og å 
arbeide selvstendig

Utsetter ting og har vansker med å sluttføre 
arbeidsoppgaver 

Top-down (Kald EF) and Bottom-up (Varm EF)

Det «varme» systemet

Amygdala/følelseshjernen

Utviklet ved fødsel

Emosjonelt, raskt, impulsivt, 
automatisk

Krever lite «ressurser»

Ubevisst

«Varm» kognisjon 

Kognitiv svikt 
vanskelig å 
definere

•1,5 SD under normen på minst 
to tester i et helt testbatteri? 

•Forskning indikerer at selv  i  
ikke-kliniske utvalg viser 50 % 
nedsatt  prestasjon på en eller 
to tester. 

( Axelrod & Wall, 2007).

Trusler mot økologisk validitet ved 
nevropsykologisk testing

• Testmiljø, som er kontrollert og stille for å oppnå best 
ytelse

• Testing av avgrensede aspekter i en bestemt tid 

• Kompenserende strategier som de kanskje ikke bruker i 
det virkelige liv

(for en gjennomgang se Chaytor & Schmitter-Edgecombe, 2003).
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Dårlig sammenheng mellom objektive og 
subjektive kognitive mål

Objektive tester måler en “rendyrket” kognitiv funksjon, 

Subjektiv rapportering fra hverdagens er basert på en
intergrasjon av flere kognitive funksjoner, og følelser kan være
mer aktivert (både varm og kald kognisjon)

Begge typer mål viktig for å forstå og tilrettelegge for kognisjon
(Soto et al., 2020; Toplak et al., 2013). 

DISPOSISJON

Hva er kognisjon og kognitiv svikt?

Hva svekker kognisjon?

Vanlige kognitive vansker ved psykiske helseutfordringer 
og sammenheng med arbeidsprestasjon 

Hvilke tiltak kan bedre kognisjon?

Kognitive funksjoner
skårer kan påvirkes

av mange forhold –
kroniske eller
tilstandsavhengige

• Genetikk

• Psykisk lidelser/Utviklingsforstyrrelser

• Rusmidler

• Bivirkning av enkelte medisiner

• Søvnvansker

• Lærevansker/dysleksi

• Stress

• Traumer

• Fatigue

• Smerter

• Nevrologiske lidelser

• Hjerte- karlidelser

• Ervervede hjerneskader

• Kosthold- B12

• Stoffskiftesykdommer og diabetes/metabolske
sykdommer

• Alderdom/demens

• Understimulering

• Mangel på fysisk aktivitet

• Syn/hørselsvansker

Kognitive funksjonsnedsettelser ved psykiske
lidelser

Weiser et al., 2004
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Diagnostic group
Mental retardation (n=223)
Organic personality disorder (n=135)
Schizophrenia (n=169)
Antisocial personality disorder (n=222)
Schizophreniform disorder (n=30)
Post-traumatic stress disorder (n=111)

Schizotypal personality disorder (n=78)
Histrionic personality disorder (n=141)
Narcissistic personality disorder (n=3938)
Dependent personality disorder (n=3642)
Drug abuse (n=29)
Affective disorder (n=97)

Dysthymia (n=244)
Somatoform disorder (n=95)
Obsessive compulsive disorder (n=73)
Anxiety disorder (n=693)
Adjustment disorder (n=417)
Obsessive compulsive personality disorder (n=96)

DISPOSISJON

Hva er kognisjon og kognitiv svikt?

Hva svekker kognisjon?

Vanlige kognitive vansker ved psykiske helseutfordringer 
og sammenheng med arbeidsprestasjon 

Hvilke tiltak kan bedre kognisjon?

Redusert kognitiv funksjon på tvers av alle 
inkluderte lidelser

En gjennomgang av 36 metaanalyser  
undersøkte kognitiv funksjon i SCZ, ADHD, 
ASD, BP, MDD, OCD og PTSD 

Reduserte eksekutive funksjoner kunne 
betraktes som transdiagnostiske markører 
for psykopatologi 

(East-Richard et al., 2019)
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Kan ikke bruke nevropsykologisk testing som et 
diagnoseverktøy

Ingen nevropsykologisk profil, domene, 
underdomene eller tester er korrelert med en 
bestemt lidelse

Abramovitch et al., 2021

Diamond, A: Executive functions.Annu Rev Psych 2013;64:135-68.

.
Diamond A.

Andre kognitive vansker som kan svekke 
arbeidsfunksjon

• generelle evner (IQ)

• hukommelse

• vedvarende oppmerksomhet

• språk 

• rom-retning oppfatning

• innlæring

• prosesseringstempo 

(Kalechstein et al., 2003). 

ADHD medisiner har lite effekt på eksekutive 
funksjoner

En metaanalyse fant moderate forbedringer i 
inhibisjon og vedvarende oppmerksomhet, men 
ingen signifikant effekt på arbeidsminnet

Rundt 30% ikke effekt av medisiner 

(Tamminga et al., 2016; Franke et al., 2018).

•Av 414 voksne ADHD-pasienter, rapporterte 24% å 

være i arbeid, sammenlignet med 79% i en 

populasjonsbasert kontrollgruppe på 359 personer. 
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Arbeid og 
ADHD

ADHD er assosiert med 
yrkesmessige 
underprestasjoner i forhold til 
hva som kan forventes i 
henhold til deres intellektuelle 
potensial

(Biederman et al., 2008). 

ADHD og 
arbeidsutfordringer

tidsstyring

organisering

holde oversikt over arbeidsmengden 

følge instruksjoner

kan hyperfokusere, spesielt hvis de motiveres 
av det, potensialet for  utbrenthet

(Adamou et al., 2013)

Redusert 
arbeidsfunksjon 
hos personer 
med ADHD har 
sammenheng 
med: 

Grad av symptomer og 
reduserte eksekutive 
funksjoner målt med 
objektive tester

(Barkley & Fischer, 2011; 
Gjervan et al., 2012)

Eksekutive vansker vedvarer inn i ung
voksen alder ved

nevroutviklingsforstyrrelser

Kognitive funksjonsvansker hos pasienter med 
schizofreni (Reichenberg, 2010)

Hvor stor andel av pasienter med psykotiske  
lidelser har kognitive funksjonsvansker?
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GDS=Global Deficit Score; CSCI= Clinically Significant Cognitive Impairment 

with cut-off corresponding to 1SD below norms on at least 2 ability areas Reichenberg et al., 2006

Schizophrenia Schizoaffective Psychotic depression Psychotic bipolar disorder
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Hvordan påvirker symptomer 

kognisjon ved schizofreni?

KOGNISJON Funksjon

(Green 1998)

Negative symptomerPositive symptomer

Nevroleptika
Schizofreni, 
kognisjon 
og arbeid

En review artikkel viser 
sterk sammenheng mellom 
objektivt målt  kognisjon og 
arbeid hos mennesker med 
schizofreni  

(Tsang, Leung, Chung, Bell, 
& Cheung, 2010). 

Generelt om kognitive vansker ved 
depresjon

• 25–70% av pasienter med depresjon har kognitive vansker

• Både ved alvorlig og lettere former for depresjon, og etter 

depresjon/remisjon, kan kognisjonen være svekket

• Det er særlig personer med gjentagende alvorlige depresjoner 

som kan få vedvarende kognitive vansker. 

(Tran et al., 2021; Woo, Rosenblat, Kakar, Bahk, & McIntyre, 2016;  Landrø & Andersson, 2008). 

Depresjon og kognisjon

•Særlig vansker med eksekutive funksjoner, 

oppmerksomhet, og prosesseringstempo 

(Rock, Roiser, Riedel, & Blackwell, 2014; Snyder, 2013). 

Depresjon og kognitiv funksjon
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Depresjon og  arbeidsprestasjon

•En studie viste at over 77% av personer med 

alvorlig depressiv episode opplevede reduksjon 

av arbeidsproduktiviteten 

(Stewart, Ricci, Chee, Hahn, & Morganstein, 2003). 

Kognitive 
vansker hos 
personer med 
depresjon har 
sammenheng 
med redusert 
arbeidsfunksjon

(Jaeger, Berns, 
Uzelac & Davis-
Conway, 2006). 

•Terapeutiske intervensjoner 
som er spesifikt målrettet mot 
kognitive vansker ved 
depresjon er derfor vesentlig 
for å bedre arbeidsevne, selv 
også når man er i remisjon 

(Rock et al., 2014). 

Mellom 20% - 80% av behandlingssøkende alkohol- og stoff 
avhengige  personer har kognitive  funksjonsnedsettelser 

(Bates, Bowden, & Barry, 2002; 
Copersino et al., 2009).

Kan personer
med 
ruslidelser
kartlegges
kognitivt?

DISPOSISJON

Hva er kognisjon og kognitiv svikt?

Hva svekker kognisjon?

Vanlige kognitive vansker ved psykiske helseutfordringer 
og sammenheng med arbeidsprestasjon 

Hvilke tiltak kan bedre kognisjon?
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Utrede kognitive funksjoner

▪Fokus på ressurser

▪optismisme i forhold til jobbmestring uten at 
man er urealistisk.

Forslag på kort kognitiv utredning

God anamnese (se veileder NNF på nettet)

Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), eller andre 
kartleggingsskjemaer

WAIS estimert IQ: Ordforståelse og Matriser-Arbeidsminne/Tallspenn-
Psykomotorisk tempo/Kodning- Inhibisjon og mental 
fleksibilitet/Stroop- Innlæring og hukommelse/HVLT

Nevrokognitive vansker hos voksne
Kursnummer:
14822
Første kursdag:
08.12.2022
Siste kursdag:
09.12.2022
Antall dager:
2
Antall timer:
16
Sted:
Oslo
Kursledere:
Erik Hessen og Merete Glenne Øie
Kursavgift:
Pris annonseres senere
Påmeldingsfrist:
03.11.2022

Psykoedukasjon

• Informasjon til kollegaer og leder kan i enkelte 

tilfeller også være viktig for at de skal få en best 

mulig forståelse for klientens utfordringer på 

arbeidsplassen.

Kompenserende 
strategier, 
hjelpemidler og 
tilrettelegging av 
omgivelsene

•NAV Hjelpemiddelsentral 
kan gi råd om hjelpemidler, 
andre teknologiske 
løsninger eller tilpasning av 
omgivelser og 
arbeidsoppgaver.

Mulige 
tiltak i 
arbeidslivet

Klare kriterier 
for hvordan 

noe skal gjøres

Fast 
kontaktperson

Hjelp til 
prioriteringer

Mange 
repetisjoner for 
å lære rutiner

Tekniske 
hjelpemidler

Klar feedback

Hjelp til å 
organisere 

tidsbruk
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Råd ved arbeidsminnevansker

•Start og gjennomfør arbeidsoppgaver så raskt 
som mulig, ikke utsett

•Å ha korte arbeidsøkter med hyppige pauser

Råd ved inhibisjonsvansker

Unngå «triggere» 
(sjekke e-post, 

nettaviser, sosiale 
medier)

Å ha lite forstyrrelser 
rundt når man 

konsentrerer seg, unngå 
åpne kontorlandskap

Råd ved vansker med mental fleksibilitet

Gjøre en ting av 
gangen

Skjerming for lyd 
med 

støyreduserende 
headset

Råd ved planleggingsvansker

• Veiledende spørsmål som ”Hva er første skritt? 
Hvordan vil du starte arbeidsoppgaven? Hva
tror du?» 

• Tydelig skriftlig arbeidsplan kan gjøre
arbeidsdagen mer oversiktlig og forutsigbar

Råd ved tempovansker

•God tid på oppgaveløsing
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Hjelpemidler kan være 

▪ Mobiltelefon med 
påminnelsesfunksjon

▪ Bruk av huskelapper

▪ Elektronisk kalender og 
påminnelser

▪ Avtalebøker 

▪ Skriftlige prosedyrer

▪ Smartpenn 

Psykologisk terapi kan bedre 
kognisjon ved depresjon  

• Kognitiv atferdsterapi (CBT)   bedret kognitiv  funksjon (f.eks. 
Alexopoulos, 2005) 

• Groves et al. (2015) fant at både CBT og metakognitiv terapi (MCT) 
ga positive endringer i nevropsykologisk funksjon, og at MCT ga 
større forbedring i  eksekutiv funksjon 

• Størst effektstørrelser når det gjaldt psykomotorisk tempo og
mental fleksibilitet

Psykologisk terapi kan bedre 
kognisjon ved depresjon

• Sammenheng mellom bedret eksekutiv funksjon ved ISTDP hos pasienter 

med depresjon som vedvarte 12 mnd etter behandling (Ajilchi et al., 

2016)

• Psykodynamisk terapi bedret kognisjon, effekten holdt seg etter 12 mnd

(Bastos et al., 2013)

Antidepressiva og 
kognisjon

• Generelt rapporteres lite 
negative effekter på kognitive 
funksjoner av disse preparatene 
gitt i terapeutiske doser 

• Antidepressiva og psykoterapi 
påvirker det affektive nettverket i 
hjernen; antidepressiva endrer 
amygdala og psykoterapi  
enderer prefrontal cortex
(kontroll over  affektiv 
informasjon  fra limbiske system)

(Landrø & Andersson, 2008; Nord et al., 2021).

Anbefalt litteratur

Kognitiv 
tilrettelegging 
viktig for 
brukernes 
ønsker:

1. permanent bolig til overkommelig pris 

2. nok penger å leve av 

3. betalt arbeid 

4.   meningsfull hverdag 

5.   venner og sosialt nettverk 

6.   god fysisk helse 

7.   bedring av symptomer

8.   mulighet til å være en vanlig borger

(Professor Geraldine Strathdee (Oxleas NHS 
Trust, London, Storbritannia, 2006) 
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Oppsummering

Kognitive funksjonsvansker er 
ofte til stede ved  psykiske 

lidelser og rusmisbruk

Kognitive vansker har 
sammenheng med 

hverdagsfunksjon og 
arbeidsfunksjon

Vanskene kan vedvare også 
når man ikke har symptomer 

på psykisk lidelse eller er 
rusavhengig

Oppsummering

Vanskene kan medføre problemer med å få brukt sitt 
evnemessige potensiale, noe som kan medføre  redusert 
selvfølelse og øke risiko for psykisk  vansker eller forverring 
av symptomer

Individuell kognitiv kartlegging (både objektiv og subjektiv) 
og forståelse, oppfølging og tilrettelegging for kognitive
utfordringer kan bidra til å øke funksjon i hverdagen og i
arbeidsevnen
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