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Effekter av elektrokonvulsiv 
behandling på kognisjon hos ikke-
demente deprimerte eldre 



	
Elektrokonvulsiv	behandling	(ECT);			

 
•  Pasienten	påføres	strøm	gjennom	elektroder	
plassert	på	hodet.		

•  Et	generalisert	epilepAsk	anfall	induseres.		
•  Høyere	Alfrisknings-rate	enn	for	
anAdepressiva	(Cipriani	mfl.,	2011)	
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Når og hvordan brukes ECT 

3 

-  Ved	alvorlige	depressive	Alstander	der	andre	
metoder	ikke	har	giK	resultater	

-  I	Norge;	2	–	4	per	10	000	innbyggere	per	år	

-  2	eller	3	ECT	i	uka	
-  Hver	behandlingsserie	er	oQe	på	8-10	
behandlinger	 



Litt historikk: 
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•  Cerletti og Bini, Roma, 1938. Vanlig inntil ca 1950 å gi  
umodifisert ECT; uten narkose og muskelavslappende midler 

•  Før 1938 var både elektrisitet og induksjon av epileptisk anfall 
brukt for å behandle psykiatriske lidelser  

  
 
 

Shorter & Healey, 
 Shock Therapy,  
2007 



Kontroversiell behandling 
 

•  1960-70-tallet i økende kritisk lys 
•  Kritikk kom fra deler av 

psykiatrisk fagmiljø og fra 
pasienter.  

•  Kritikk også formidlet gjennom 
litteratur og film f.eks.: 
filmatiseringen av romanen 
Gjøkeredet (Kesey 1962/Forman 1975).  
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Kognitive bivirkninger  
•  Uklarhet om hvor alvorlige og 

hvor varige hukommelses-
vansker pasienter får, og hvor 
vanlig det er å få kognitive 
bivirkninger.  

•  Effekt på andre funksjoner, for 
eksempel eksekutive, er i 
mindre grad undersøkt.  

•  Prospektive studier finner ikke 
at ECT forårsaker strukturelle 
hjerneskader (Bolwig, 2014; Devanand 
mfl., 1994).  
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Redusert hukommelse  

1.  Retrograd amnesi  (RA) – nedsatt hukommelse for 
minner som allerede var lagret før ECT.  

² RA mest for hendelser som skjedde kort tid før 
behandlingen, noe bedring over tid.  

² Nedsatt hukommelse for faktainformasjon som 
kunnskap om offentlige hendelser (Rose mfl., 2003; Squire 
mfl., 1981).  

•  2. Anterograd amnesi midlertidig, vurdert med NP tester 
- vanligvis bedret til pre-ECT eller bedre innen 1-2 uker 
(Semkovska & McLoughlin, 2010; meta-analyse).   
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Mer bivirkninger for enkelte grupper? 

•  Nedsatt global kognitiv funksjon ved baseline 
høyere sannsynlighet for retrograd amnesi for 
personlige minner (Sobin mfl., 1995)  

•  Økende alder (Zervas mfl., 1993; Sackeim mfl. 2007)  
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Kognitive bivirkninger av ECT  
hos deprimerte eldre 

•  Kunnskap om bivirkninger 
er mangelfull for gruppen 
eldre 

•  Eldre pasienter har større 
sannsynlighet for å bli 
behandlet med ECT 
relativt til bare 
psykofarmaka enn yngre 
blant annet i USA, UK og 
Norge 
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Vår studie av ikke-demente eldre:  

•  Veiledere:  
•  Professor Kjetil Sundet, 

Psykologisk institutt, UiO 
•  Dr Med Lars Tanum, 

Ahus  
•  Andre stipendiater:  
•  Dr Tor Magne Bjølseth 
•  Dr Torfinn Lødøen 

Gaarden  
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Kognitiv testing 

Tidspunkter 
 
T1  
1-7 dager før ECT 

T2  
1 – 7 dager etter ECT-serie 

T3  
Kontroll 3 måneder senere 
 

 

Sammenliknet med 
kontroller  
Uten psykiatrisk sykdom 



Metoder: 
•  Nyinnlæring og utsatt 

hukommelse;  
•  Hopkins Verbal Learning Test 

(HVLT-R)  
•  Brief Visuospatial Memory Test 

(BVMT-R) 

•  Undersøkelse av Retrograd 
hukommelse; 

•  Autobiographical Memory 
Interview 

•  Media Questionnaire 

•  Psykomotorisk tempo 
•  Trail Making Test del A  
•  D-KEFS  Color Word Interference 

Test del 1 og 2  
•  Eksekutiv funksjon 
•  Trail Making Test del B 
•  D-KEFS  Color Word Interference 

Test del 3 
•  Animal Naming Test  
•  FAS / COWA 
•  D-KEFS Tower Test 
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Artikler  
Dybedal, Tanum, Sundet, Gaarden & Bjølseth: 

•  2013:  Neuropsychological functioning in late-life depression. 
 Frontiers in Psychology, 4, 381.  

•  2014: Cognitive Side-Effects of Electroconvulsive Therapy in 
 Elderly Depressed Patients. The Clinical 
 Neuropsychologist, 28, 1071-1090.  

•  2015: The Role of Baseline Cognitive Function in the Neuro-
 cognitive Effects of  Electro-convulsive Therapy in 
 Depressed Elderly Patients. The Clinical 
 Neuropsychologist, 29, 487-508.  
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Oppsummerte funn Artikkel 1  

•  Halvparten av pasientene hadde ikke 
kognitiv svikt ved baseline 

•  Eksekutiv funksjon oftest svekket ved 
baseline, dernest psykomotorisk tempo 
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Oppsummerte funn Artikkel 3 

•  Fant ikke langtids bivirkninger av ECT 
•  Det var ingen assosiasjon mellom kognitiv 

svikt ved baseline og bivirkninger  
•  Kognitiv svikt ved baseline var permanent hos 

enkelte 
•  Forbigående hos 44% 

•  Testresultater ved retest påvirkes av ECT, 
men også av øvelseseffekter og av 
eventuell tilfriskning fra depresjon.  
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Paper 2 From T1 to T2 
 

Characteristic	 ECT- p (62)	 Controls (17)	 statistics 	    p	

Mean Age (SD), years	 74.7 (6.6)	 78.1 (4.5)	 t77 = 2.0 	 .053	

Number of Women (%)	 33 (53.2)	 11 (64.7)	 χ1
2 = 0.7 	 .399	

Mean Education (SD)	 13.5 (2.9)	 13.3 (3.1)	 t77 = 0.2 	 .831	

MMSE Mean Score (SD)	 27.6 (1.8)	 28.7 (1.4)	      t76 = 2.3  	 .023	

HDRS-17 Mean Score (SD)	 23.8 (3.9)	 1.9 (1.9)	     t77 = 22.0	 < 0.001	

CIRS-G Mean Score (SD)	 6.4 (3.4)	 5.4 (2.5)	 t77 = 1.1	 .275	
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Artikkel 2 
•  Gruppenivå versus individnivå 
•  Gruppe - stabilitet fra T1 til T2 
•  Ikke forskjeller mht RA  

–  faktaopplysninger fra media  
• U = 404.0, p = 0.151 

–  for autobiografiske opplysninger  
• U = 421.0, p = 0.270 

•  Av 12 standardiserte NP testmål; signifikant 
forskjell bare for Bokstavflyt/COWA / FAS p = 
0.002. 
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A comparison of patient and control participant raw score test 
performances at T1 and T2  

Test	 Group	 Time	 Time x Group	
Information processing	 p	 p	 p	
CWIT 1, color naming	 .012	 .724	 .764	
CWIT 2, word reading	 .502	 .917	 .629	
TMT A	 .004α	 .065	 .386	
Language	  	  	  	
Animal naming test 	 .052	 .147	 .409	
Letter fluency (F,A,S)	 .038	 .562	 .002	
Verbal memory	  	  	  	
HVLT-R total learning	 .047	 .663	 .268	
HVLT-R delayed recall	 .047	 .868	 .197	
Visuospatial memory	  	  	  	
BVMT-R total learning	 .138	 .021	 .994	
BVMT-R delayed recall	 .294	 .011	 .724	
Executive function	  	  	  	
Tower test	 < .001	 .130	 .772	
TMT B	 .001	 .034	 .663	
CWIT 3, inhibition	 .049	 .010	 .524	
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Artikkel 2, resultater på individnivå 

• Skjules bivirkninger hos individer ved analyser på 
gruppenivå av at en del pasienter opplever bedring 
over tid (heterogenitet)? 

• Telle individer med uvanlig stor forverring av 
skårer. 

• Reliabel forverring = kan attribueres til klinisk 
meningsfull endring i evnen til å utføre en 
oppgave, heller enn målingsfeil (Barr, 2002). 
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• Ville ikke bruke grov metode for definisjon av 
klinisk signifikant endring i kognisjon over tid 
(Duff, 2012);  

² for eksempel Standardavviks-indeks 
§ Mindre sensitiv metode 
§ Cut off litt tilfeldig 
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Reliabel endring 

• Første som analyserte dette for pasienter som 
behandles med en serie ECT 

• Tidligere analysert bl.a.  
² ved forskning på mild kognitiv svikt, MS, 

Parkinson’s sykdom, epilepsi (Duff, 2012).  
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Regresjonsbasert mål på reliabel endring 

• Sammenlikner oppnådd skåre ved T2 med 
predikert skåre ved T2.  

• Beregner predikert skåre ved T2 ved å bruke 
formel som skal korrigere for test-retest 
reliabilitet, øvelses-effekter, regresjon mot 
gjennomsnittet og betydning av første skåre.  

• Trenger data fra kontroller 
² Også for å vite sannsynlighet for endring av 

ulik størrelsesorden 
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Endring i testskårer fra T1 til T2 

•  Mulig med max 12 reliabelt  
svekkede skårer på standardiserte NP tester 

•  To eller flere: 
–   25/62 pasienter 
–  1/17 kontroller  
– χ2 = 12.1, p = 0.002, η2 =  0.39 
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Endring i testskårer fra T1 til T2 

Reliabel forverring på et mål på utsatt 
hukommelse for språklig informasjon var 
mest vanlig (27% av pasientene versus 0 av 
kontrollene, p = 0.015) 

– Fant ikke signifikant interaksjon på gruppenivå 
på HVLT-R utsatt hukommelse 

– p = 0.197 
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•  11% av pasientene hadde retrograd amnesi for 
opplysninger fra media i de siste årene  

•  De svarte i vesentlig mindre grad enn 
kontrollene riktig på de samme spørsmål som 
de kunne svaret på ved T1 
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Konklusjoner 
•  Heterogenitet i kognitiv funksjon blant ikke-

demente eldre ved baseline og under 
behandlingsforløpet. 

•  Interessant også med analyser av endring 
på individnivå i ECT-forskning.  

•  Våre funn tyder på at det er mild kognitiv 
svekkelse i akuttfasen for mange eldre 
pasienter som får ECT. 
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